
سرلشکر  محمدحسین باقری
 رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران

 بیان داشت:

همه دستگاه های کشور 
موظف به حمایت از 

پلیس هستند

سردار کیومرث عزیزی خبر داد:

سومین یگان تکاوری مخصوص کویر 
مرکزی ایران در ورامین  افتتاح شد

هدایت الله جمالی پور استاندار قزوین تأکید کرد:
برخی استعالم ها تا ۲۰۰  روز طول می کشد 
که منطقی نیست  ما در استان مصوب کردیم 

حداکثر در ۲۰ روز پاسخ  داده شود

مسعود مرسلپور فرماندار اسالمشهر:
بهبود وضعیت اقتصادی کشور 

نتیجه رونق یافتن فعالیت 
واحدهای تولیدی است

 غالمرضا تاج گردون

 رییس کمسیون برنامه و بودجه مجلس:

حذف 4 صفر از پول ملی
 »تورم« روانی را کم می کند

مهدی یوسفی جمارانی فرماندار شهرستان فیروزکوه خبر داد :

رتبه نخست فیروزکوه 
در جذب اعتبارات اشتغال خانگی

حسین کاغذلو فرماندار شهرستان ورامین:

شهرستان ورامین تا کنون توانسته ۱۷ 
هزار هکتار آبیاری نوین را اجرایی نماید

امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی

 فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران :

دستاوردهای بزرگ ملت ایران 
بعد از جنگ تحمیلی
 مرهون رهبری است

صفحه 3

ضرورت توسعه ورزش همگانی در کشور
در تقویم ساالنه کشور هفته تربیت بدنی و ورزش فرصتی 
است تا بیش از پیش به امر ورزش توجه گردد و ضعف ها و 
قوت ها بررسی شده و راهکارهای حل مشکالت و تقویت 
نقاط قوت مدنظر قرار گیرد در این بین ورزش همگانی 
شاید اولویت بیشتری داشته باشد و می بایست در راستای 
توسعه آن در جامعه برنامه ریزی دقیق تری صورت گیرد...       ادامه صفحه2

قیمت 1000 تومانشامره پنجم     سال اول     8 صفحه 30مهر ماه 1398 

رسمقاله
پژمان منصوری، رسدبیر

رسخط خربها
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اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور اظهار کرد:

دولت پول کسی را تاکنون نخورده و خوش حساب است
صفحه 2
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محسن خرمی شریف، شهردار قرچک:

بزرگ ترین پروژه شهرداری قرچک 
با اعتبار 1/000/000/000 ریال شروع شد

قرچک – خبرنگار آبرومند: محسن خرمی شریف در این خصوص به خبرنگاران، گفت: طبق وعده هایی که به مردم داده بودیم، 
عملیات اجرایی فاز اول پروژه عمرانی کمربندی شمالی قرچک با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال به صورت رسمی آغاز شد.

وی مبلغ اعتبار کل این پروژه را 1000 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: در حال حاضر اقدامات الزم در خصوص ساخت کمربندی شمالی انجام شده است و این 
کمربندی در سه فاز ساخته می شود که فاز اول آن در حال اجرا است و برای ساخت و اتمام این پروژه بزرگ به غیر از اعتبارات مدیریت شهری، باید از اعتبارات 

استانی و کشوری نیز استفاده کرد.
این مدیر شهری خاطرنشان کرد: یکی از مشکالت قرچک تردد وسایل نقلیه دو شهرستان ورامین و پیشوا از این شهرستان است که این مهم باید برطرف شود، با 

اجرای پروژه کمربندی شمالی که بزرگترین پروژه شهرداری قرچک است مشکل تردد وسایل نقلیه قرچک و دیگر شهرستان ها مرتفع خواهد شد.
خرمی شریف بابیان اینکه احداث پروژه کمربندی شمالی قرچک از ضروریات است، افزود: کاهش ترافیک درون شهری، حل معضل راه بندان و ترافیک سنگین در 

مبادی ورودی شهر قرچک از مهمترین اهداف اجرای این پروژه است.
شهردار قرچک در پایان با اشاره به اینکه هدف ما خدمت به مردم و رضایتمندی آنان است، گفت: تا به امروز با توکل به خداوند متعال هر قول و وعده ای که به 

مردم عزیز قرچک داده بودیم عملی شد و امیدوارم بتوانم این کار بزرگ را هم با کمک اعضای شورای اسالمی شهر و دیگر مسووالن شهرستان به نتیجه برسانم.



30مهر ۲1398

شامره پنجمسال اول  

مرکز جامع سالمت خیرآباد
 ورامین افتتاح شد

 ورامین – آبرومند: مرکز جامع سالمت شهر خیرآباد ورامین با حضور 
بهره  مورد  و  افتتاح  تهران  استاندار  پی   بند  محسنی  انوشیروان 

برداری قرار گرفت.
مرکز جامع سالمت خیرآباد ورامین با اعتباری بالغ بر 130 میلیارد 
ریال و با مشارکت خّیر نیک اندیش دکتر امینی در یکی از مناطق 

حاشیه ای شهرستان افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفته است.
برای تجهیز این مرکز که از 16 اتاق کار در دو طبقه برخوردار است، 

بیش از 3 میلیارد ریال هزینه شده است.
در این مرکز خدماتی نظیردندانپزشکی، پزشکی عمومی، مامایی، 
و  تغذیه  روان،  بهداشت  ای،  حرفه  بهداشت  محیط،  بهداشت 
واکسیناسیون ارائه شده و از ساعت 8 تا 16 پذیرای مردم خیرآباد 

است.
با راه اندازی این مرکز، تعداد مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان 
شامل خانه بهداشت، پایگاه سالمت و مراکز جامع خدمات شهری و 

روستایی به 56 مرکز افزایش یافت.

علیرضا رشیدیان 

بخشدار مرکزی شهرستان قرچک:

روستاهای قرچک در تمام حوزه ها 
رشد چشمگیر داشته  است

قرچک – آبرومند: علیرضارشیدیان بخشدار 
مرکزی قرچک در مراسم نکوداشت روز ملی 
روستا و عشایر در عمارت بوم گردی روستای 

امین آباد:
روستاهای قرچک طی سالهای اخیر در تمام 
حوزه ها رشد چشمگیر داشته و این پیشرفت 
فرماندار،  جمله  از  مسئوالن  همت  مرهون 

شوراهای روستایی و اهتمام دهیاران است
سرمایه گذاران،  وجود  و  روستایی  نخبگان  ظرفیت  از  استفاده  با 

گردشگری را نیز در روستاهای قرچک تقویت خواهیم کرد
توسعه پایدار روستایی از جمله وظایف ماست که تمام برنامه ها بر پایه 

همین موضوع پیگیری خواهد شد
مریم خدابنده رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 

شهرستان قرچک:
عمارت بوم گردی محمدحسین خان روستای امین آباد با قدمت ۲00 
ساله، اولین اقامتگاه بوم گردی شهرستان قرچک است و امیدواریم با 
استقبال دوستداران توسعه گردشگری، این اقامتگاه ها افزایش یابد و 

این برنامه به طور جدی در دستور کار است

پلمپ ۳ فروشگاه زنجیره ای در 
شهرستان دماوند طی هفته گذشته

اتاق  رئیس  میرزاکریمی،  آبرومند:   – دماوند 
گذشته  هفته  در  دماوند:  شهرستان  اصناف 
زنجیره ای  فروشگاه  یک  و  جانبو  فروشگاه  دو 
شدند.  پلمب  دماوند  شهرستان  در  کوروش 
تعدادی هم در حال تکمیل کردن فروشگاه خود 
بودند که فعاًل از فعالیت آنها ممانعت به عمل 

آوردیم.

اخبار كوتاه

ادامه رسمقاله

اسدالله  آبرومند  خبرنگار   – دماوند 
معاون  جهانگیری،  میرزاکریمی: 
باید  دماوندی ها  جمهور:  رئیس  اول 
زمین های  تهرانی ها  باشند که  مواظب 
نکنند.  تبدیل  ویال  به  را  کشاورزی 
اراضی  در  تصرف  و  ساز  و  ساخت 
داده  اجازه  قوانین  برخالف  کشاورزی 

ناحقی  تصرفات  دماوند  در  نشود؛ 
ملی  منابع  حفظ  در  می افتد.  اتفاق 
باشد که  داشته  وجود  حساسیت  باید 
نشود.  غیرمجاز  تصرف  عده ای  توسط 
مسائل و مشکالت کشاورزی باید حل 
شهرستان  کمربندی  شود.  فصل  و 
و  می دهیم  قرار  توجه  مورد  دماوند 

باید راهکاری ارائه دهیم که به سرعت 
پیمانکار  شود.  اقدام  وقت  اسرع  در 
دولت  دهد،  انجام  را  کار  این  مربوطه 
خوش  و  نخورده  تاکنون  را  کسی  پول 
این خدمات  امیدواریم  و  است  حساب 

برای مردم دماوند انجام شود.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور اظهار کرد:

دولت پول کسی را تاکنون نخورده 
و خوش حساب است

فرهنگی و اجتماعی

ضرورت توسعه ورزش همگانی در کشور
و برای حفظ سالمت و نشاط آحاد جامعه ضروری است زمینه های الزم 

برای همگانی کردن ورزش در کشور فراهم آید.
بروز مشکالت جسمی و امراض مختلف در بین افراد جامعه و توصیه 
پزشکان در جهت پرداختن به امر ورزش این موضوع را پر رنگ تر از 
گذشته نشان می دهد امروزه فقر حرکتی در بین افراد جامعه افزایش یافته 
و یکی از آثار این کم تحرکی ها، چاقی بیش از حد است که هر ساله باعث 
سکته های مغزی و قلبی فراوانی در بین اقشار مختلف و حتی جوانان 
می شود و سرمایه عظیم نیروی انسانی را از بین می برد و از سوی دیگر 
این کم تحرکی باعث کاهش شدید بهره وری به علت بیماری های روانی 
حاصل، از قبیل افسردگی شده است. واقعیتی که نباید از آن غافل شد این 
است که قبل از درمان باید به دنبال پیشگیری بود و قرار دادن ورزش در 
برنامه روزانه افراد می تواند از بسیاری بیماری هایی که در آینده زندگی 

افراد محتمل هست جلوگیری نماید.
بدنی،  قدرت  افزایش  عضالت،  کلیه  تقویت  موجب  همگانی  ورزش 
استقامت، انعطاف پذیری و همچنین باعث تقویت روحیه افراد نیز می 
گردد.  این نوع ورزش ها از افزایش چربی و قند خون جلوگیری می کنند. 
از دیگر فواید این ورزش، تاثیر آن بر آرامش روانی و مقاوم نمودن افراد در 

مقابل حوادث و مشکالت روز است.
جامعه ای که افرادی سالم به لحاظ جسمی و روحی دارد جامعه ای پویا 
و پرنشاط است و برای رسیدن شرایط مطلوب ورزش از اهمیت فراوانی 

برخوردار است.
ورزش همگانی ورزشی بدون رقابت و از جمله رشته های پرطرفداری است 
که در کلیه مکان های تفریحی- ورزشی مانند پارک ها، ورزشگاه ها، 
ایستگاه های ورزشی، سواحل دریا، رودخانه ها و غیره می تواند به صورت 
انفرادی و گروهی انجام شود. ازآنجایی که ورزش همگانی دارای رشته 
های متنوعی است و درمحیط های بسته و آزاد قابل انجام می باشند، 
بنابراین افراد به سهولت می توانند در این رشته ها به فعالیت بپردازند. 

بنابراین این ورزش تاثیر زیادی بر تندرستی و نشاط افراد دارد.
امروزه ورزش همگانی در 70 رشته در محیط های شهری، روستایی و 
طبیعی دنبال می شود. از جمله این رشته ها می توان به ماهیگیری، شنا 
و ورزش های آبی، پیاه روی، فوتبال و فوتسال، کوهپیمایی تفریحی، 
اتومبیل رانی، گردشگری، بازی های فکری و غیره را نام برد که از بین 

پیاده روی یکی از پرطرفدارترین رشته ها است.
ورزش همگانی با انگیزه هایی همچون سالمتی جسمانی و روانی، بازگشت 
به طبیعت، غنی سازی اوقات فراغت و همچنین توصیه کارشناسان 
مربوطه مورد توجه قرار می گیرد. آنچه در توسعه ورزش همگانی باید 
مدنظر باشد فرهنگ سازی در این زمینه است که در این راستا رسانه ها، 
سازمان های مردم نهاد، دولت و متولی اصلی ورزش کشور یعنی وزارت 

ورزش و جوانان نقش اصلی را ایفا می کنند.
آنچه در این خصوص باید گفت ناهماهنگی و عدم برنامه ریزی و نداشتن 
وحدت رویه برای ترویج ورزش همگانی می باشد و دستگاه های مختلف 
به صورت جزیره ای اقداماتی انجام می دهند که به نحو مطلوب و فراگیر 
در سطح جامعه تاثیر ندارد و این ضرورت به نظر می رسد حرکت در این 

مسیر نیازمند یک وحدت رویه در اجراست.
یکی از مواردی که باید مورد توجه قرار گیرد و بیش از پیش به آن پرداخته 
شود برنامه ریزی برای »ورزش محالت« است آنچه که در گذشته بسیار 
مورد استقبال نوجوانان و جوانان بوده اما امروزه کمرنگ شده است و 
بازی های بومی و محلی نیز یکی از آن موارد است که البته در سال های 
اخیر به این موضوع پرداخته شده اما برای فراگیر شدن آن باید تالش 

بیشتری کرد.
برگزاری مسابقات ورزشی در محالت می تواند با مشارکت ادارات ورزش 
و جوانان، شهرداری ها، سازمان های مردم نهاد، مساجد و پایگاه های 
بسیج و ... رنگ و بوی تازه ای به خود گیرد و ثمرات آن نیز قطعا ملموس 

و قابل توجه خواهد بود.

هماهنگی  جلسه  آبرومند:   – ورامین 
دوم  خط  احداث  ملی  طرح  اجرای 
انتقال پساب تصفیه خانه جنوب تهران 
به  ری  و  ،پاکدشت  ورامین  دشت  به 
با  و  فرماندار  کاغذلو  حسین  ریاست 
و  شهرستانی  و  استانی  مدیران  حضور 
سالن  محل  در  طرح  مجری  و  مشاور 
ورامین  شهرستان  فرمانداری  جلسات 

برگزار شد .
واریانت  خصوص  در  جلسه  این  در 
پساب  انتقال  دوم  خط  مسیر  جدید 
بحث و تبادل و نظر بین اعضاء جلسه 
انجام گرفت که  از مصوبات این جلسه 
توسط  جدید  مسیر  های  نقشه  تهیه 
پیمانکار وتحویل به دستگاههای راه و 
شهرسازی ،جهاد کشاورزی و راهداری 

میباشد 
همچنین بازدید میدانی مدیران مرتبط 
در هفته آتی و اتخاذ تصمیمات از دیگر 

مصوبات بود
در این جلسه فرماندار ورامین با تشریح 
به  توجه  با   : گفت  پروژه  این  اهداف 
تولید  قطب  ورامین  شهرستان  اینکه 

استراتژیک  کشاورزی  محصوالت 
میباشد لذا نیازمند تامین آب کشاورزی 

برای کشاورزان دشت خود میباشد 
استفاده  طرح  این  اجرای  از  هدف 
آب  از  بخشی  تعادل  در  آب  از  بهینه 
های زیرزمینی و کاهش فرونشست ها 

میباشد 
صرفا  طرح  این  انجام  برای  ما  نگاه 
کشاورزی میباشد و انتقال این آب هم 
جبران حق آبه ای را میکند که تا کنون 
به دشت ورامین اختصاص نیافته است 
شهرستان ورامین تا کنون توانسته 17 

هزار هکتار آبیاری نوین را اجرایی نماید 
باید در  الگوی کشت  همچنین اصالح 
هدر  از  تا  قرار گیرد  کشاورزان  دستور 
رفت آب جلوگیری به عمل آید که کشت 
طرح  این  اجرای  از  ای  نمونه  پسته 

میباشد

باید اذعان داشت که با وجود خشکسالی 
یکدوره  و  یکسال  بارش  گذشته  های 
تامین کننده آب سفره های زیر زمینی 
نمیباشد و نمونه آن بارش ها و سیالب 
اوایل سال بود که با وجود بارش های 
فراوان در تابستان تا حدودی با کمبود 
اب شرب مواجه گشتیم که شهرستان 
های مجاور هم اکنون نیز با این مشکل 

گریبانگیر میباشند 
و  آب  بندی  نظام  های  تشکیل شرکت 
از وضعیت  تا  باید تشکیل شود  ابیاری 
باخبر  ورامین  دشت  در  موجود  آب 
به  هریک  بتوانند  و کشاورزان   شویم 

حق واقعی خود اب برداشت نمایند 
توجه  با  کرد  تصریح  ورامین   فرماندار 
از  عبور  لحاظ  به  انتقال  خط  آنكه  به 
مشکالت  شهری،  و  مسکونی  مناطق 
پرشماری  اجتماعی  و  محیطی  زیست 
را موجب خواهد شد  بنابراین استفاده 
از لوله و انتقال پساب از طریق مجرای 
سرپوشیده در خط دوم و خارج از حریم 
را  فوق  زیادی مشکالت  تا حد  شهری 

برطرف خواهد كرد.

به  آبرومند  خبرنگار   : پاکدشت 
بخشداری  عمومی  روابط  گزارش 
مهندس  پاکدشت  شهرستان  مرکزی 
همراه  به  مرکزی،  بخشدار  خانی 
شورای  رییس  بنایی  و  دهیار  جوادی 
نوروزی  پایین،  گلزار  روستای  اسالمی 
و  بنایی  ایرانیان،  مهد  مدیرعامل 
گل  بازار  مدیره  هیئت  عرب سرهنگی 
مجتمع  از  میدانی  بازدید  نخستین  در 
مهد ایرانیان واقع در فرون آباد از توابع 
بخش مرکزی، زمینه ها ی الزم برگزاری 
نمایشگاه  سومین  اثربخش  و  مطلوب 
گل وگیاه شهرستان پاکدشت را بررسی 

کردند.
مرکزی  بخش  در  دولت  عالی  نماینده 
این  حاشیه  در  پاکدشت  شهرستان 
با  پاکدشت  شهرستان  گفت:  بازدید 
از 1۲00 هکتار سطح  دارا بودن بیش 
ساالنه  تولید  و  گلخانه ای  کشت  زیر 
پایتخت  بریده  شاخه  گل  میلیارد  یک 
گل وگیاه ایران اسالمی نام گرفته و در 
نمایشگاه  سومین  نیز  امسال  آذرماه 
مجموعه  توسط  گل وگیاه  بزرگ 
فرمانداری و بخشداری مرکزی با حضور 

برترین تولیدکنندگان برپا می شود. 
کرد:  خاطرنشان  مسئول  مقام  این   

نمایشگاه  این  در  کنندگان  تولید 
گل های شاخه بریده، گیاهان آپارتمانی 
باغبانی،  ادوات  و  لوازم  باز،  فضای  و 
دستاوردهای  آخرین  و  گلدان  انواع 

خود را به نمایش می گذارند.
پاکدشت  شهرستان  است  گفتنی 
تولید  زمینه  در  ساله   80 قدمتی  با 
ژربرا،  آنتوریوم،  گل های  گل  وگیاه، 
استرلیتزیا،  استرومربا،  میخک،  رز، 
روانه  را  و گالیول  مریم  لیسیانتوس، 
خلیج  حوزه  و کشورهای  داخلی  بازار 
کشورهای  و  میانه  آسیای  فارس، 

اروپایی می  کند.

ناظریانی  محمدرضا  آبرومند:   – تهران 
تهران  شهر  شورای  ورزش  دبیرکمیته 
در جریان بازدید از اماکن ورزشی فعال 
بر  مداوم  صورت  به  گفت:   17 منطقه 
سطح  در  فعال  ورزشی  اماکن  فعالیت 
که  شود  می  نظارت  مختلف  مناطق 
در طول این نظارتها زمین های چمن 
پارک  چمن  زمین  خصوصًا   17 منطقه 
با  و  رسیده  مطلوب  سطح  به  پامچال 
حداقل هزینه در اختیار شهروندان قرار 

دارد. 
ناظریانی  آبرومند:  خبرنگار  گزارش  به 
تهران  شورای شهر  ورزش  دبیر کمیته 
جریان  در  گذشته  هفته  که  است 
این کمیته  حضور حجت نظری رییس 
از  و  یافت  تهران حضور  در منطقه 17 
وضعیت زمین چمن بوستانهای سطح 

منطقه ابراز رضایت کرد. 
دبیر کمیته ورزشی شورای شهر تهران 
از  ادواری  بازدیدهای  به  اشاره  با 
هدف  گفت:  مناطق  ورزشی  امکانات 
که  است  این  تهران  شهر  شورای 
امکانات ورزشی به سهولت و با کمترین 
قرار گیرد.  اختیار شهروندان  در  هزینه 
است  این  بر  تاکید  جنوبی  مناطق  در 
بهترین  از  بتوانند  شهروندان  همه  که 
همین  به  باشند.  برخوردار  امکانات 

دلیل نظارت دوره ای بر وضعیت اماکن 
می  صورت  رسانی  خدمات  کیفیت  و 

گیرد.
اش  قبلی  بازدید  به  اشاره  با  ناظریانی 
سال  خردادماه  در  منطقه17گفت:  از 
جاری و آغاز فصل تابستان از وضعیت 
های  زمین  خصوصًا  ورزشی  اماکن 
بازی  های  زمین  سایر  و  فوتبال  چمن 
در منطقه 17 بازدید کردم که وضعیت 
مطلوبی بر زمین چمن مطلوب حاکم 
تابستان  طول  در  آن  متعاقب  و  بود 
از  استفاده  برای  تقاضا  بیشترین  که 
توانست  دارد،  وجود  ورزشی  امکانات 
ارائه  به شهروندان  را  خدمات مطلوبی 

کند. 
دسترسی  اهمیت  بر  تاکید  با  وی 
همگانی بر امکانات ورزشی تصریح کرد: 
همه شهروندان  مندی  بهره  برای  باید 
از امکانات ورزشی خصوصًا در مناطقی 
برخوردارند،  کمتری  سرانه  از  که 
زمینه  در همین  که  کرد  اساسی  اقدام 
مجموعه  اندازی  راه  با   17 منطقه  در 
های ورزشی کوچک مقیاس در فضای 
خیرین  همکاری  با  و  دفاع شهری  بی 
محلی، اقدام خوبی صورت گرفته است.

ارتقای  از  امیدواری  ابراز  با  ناظریانی 
شهروندان  به  رسانی  خدمات  سطح 

افزود: مناطق کم برخورداری همچون 
ها  سرانه  شدید  کمبود  از   17 منطقه 
رنج  تفریحی  و  ورزشی  سرانه  خصوصا 
بافت  اصالح  با  امیدواریم  برند که  می 
شهری، نوسازی بافت فرسوده، احداث 
و  تفریحی  و  ورزشی  های  مجموعه 

ها  سرانه  این  موجود،  اماکن  بهسازی 
تامین شده و یا حداقل به میزان قابل 

قبولی برسد. 
گفتنی ست پیش از این شهروندان در 
پامچال  چمن  زمین  کیفیت  خصوص 
اعتراض داشتند که پس از تاکید حجت 

شورای  ورزشی  کمیته  رییس  نظری 
گرفته  صورت  تالش  با  و  تهران  شهر 
زمین  این  شهرداری،  منابع  محل  از 
تابستان  و  بهار  ایام  در  و  احیا  چمن 
عزیز  اختیار شهروندان  در  جاری  سال 

قرار گرفت.

حسین کاغذلو فرماندار شهرستان ورامین:

شهرستان ورامین تا کنون توانسته ۱۷ هزار هکتار آبیاری نوین را اجرایی نماید

نمایشگاه بین المللی گل وگیاه شهرستان پاکدشت برگزار می شود

محمدرضا ناظریانی دبیر کمیته ورزش شورای شهر تهران بیان داشت:

زمین چمن پامچال در شرایط مطلوب قرار دارد

سردار کیومرث عزیزی خبر داد:

سومین یگان تکاوری مخصوص
 کویر مرکزی ایران در ورامین

 افتتاح شد
ورامین- آبرومند، سومین یگان تکاوری مخصوص کویر مرکزی ایران با هدف نظارت و 

پایش کویر مرکزی ایران با حضور فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران در ورامین افتتاح شد.
 با حضور کیومرث عزیزی، فرمانده انتظامی ویژه  شرق استان تهران سومین یگان تکاوری مخصوص کویر مرکزی ایران 

در ورامین به بهره برداری رسید.
فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران در حاشیه این مراسم اظهار داشت: این مرکز با هدف نظارت و پایش کویر مرکزی 

ایران در فرماندهی ویژه ی شرق استان تهران در  روستای خالد آباد ورامین به بهره برداری رسیده است.
عزیزی با بیان اینکه یگان تکاوری ویژه شرق استان تهران سومین مرکز بعد از استان های سیستان و بلوچستان و کرمان  
است و از هفته ناجای سال جاری رسما فعالیت خود راآغاز خواهد کرد گفت: در کویر مرکزی ایران ۲۵0هزار هکتار کویر 
وجود دارد که استان های تهران و سمنان و قم را به یکدیگر متصل می کند که این وسعت قطعا نیاز به حفاظت و پایش 

دارد که در صورت وجود بزهکاران و سوداگران پاکسازی شود.

نماینده مردم مشهد در مجلس:

با قطعیت می گویم او کاندیدای مجلس نمی شود
مشهد-آبرومند:نماینده مردم مشهد در مجلس گفت: قالیباف قصد کاندیداتوری در انتخابات 

مجلس را ندارد، اما شاید سعید جلیلی بخواهد از شهرهای دیگر در انتخابات آینده کاندیدا شود.
رضا شیران خراسانی در گفتگو با خبرآنالین در مورد احتمال کاندیدا شدن سعید جلیلی و محمدباقر 

مشهد  حوزه  از  قالیباف  و  جلیلی  قطعا  گفت:  مشهد،  انتخابیه  حوزه  از  مجلس  انتخابات  در  ا قالیباف  ید ند کا
نمی شوند و صحبت هایی که در این زمینه مطرح می شود، درست نیست.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسالمی افزود: در مشهد پروسه ای چیده شده است که همه جبهه های اصولگرا اعم از پایداری  و 
سایر جبهه به لیست واحد برای انتخابات مجلس برسند.

وی ادامه داد: قطعا عالوه بر نمایندگان فعلی، نمایندگان ادوار و افراد جدیدی هم در این لیست خواهند بود، شورایی که در این زمینه 
تصمیم گیری می کند، معیارهایی دارد که براساس آن افراد را انتخاب و بعد در مورد هر کدام از افراد رای گیری می شود.

شیران خراسانی درباره حضور قالیباف در انتخابات مجلس یازدهم گفت: با قطعیت می گویم آقای قالیباف نه از مشهد و نه از تهران کاندیدا 
نمی شود، چرا که قصدی برای حضور در انتخابات مجلس ندارد، اما اینکه لیستی در مشهد ارائه ندهند بحث دیگری است و شاید لیستی 
از جانب قالبیاف ارائه شود. وی درباره احتمال کاندیداتوری سعید جلیلی هم گفت: آقای جلیلی نیزاز مشهد کاندیدا نمی شود، اما شاید از 

شهرهای دیگر در انتخابات مجلس کاندیدا شود.
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مجازات جرم توهین 
در تشریح جرم و مجازات توهین مباحثی در 
قانون مجازات اسالمی مطرح شده و در رویه 

قضایی نیز مورد توجه قرار 
داده شده است، هر چند در گذشته انسانها 
و  گیری  انتقام  چون  ابزاری  به  توسل  با 
بودند،  خود  حیثیت  احیای  درصدد  دوئل 

اما باپیشرفت فرهنگ و تمدن انسانی،مردم از طریق اقامه 
افترا  و  توهین  دفاع میکنند - جرم  از حیثیت خود  دعوا 
قوانین کشور ما تعریف شده است و در ماده 608  نیز در 
قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات، مجازات توهین به 
تا  رکیک، شالق  الفاظ  استعمال  و  فحاشی  قبیل  از  افراد؛ 
است -در  نظر گرفته شده  در  نقدی  یا جریمه  و  74ضربه 
واقع جرم توهین میتواند به شکل گفتار -کردار-نوشتار-

وحتی اشارات مختلف دست یا چشم یا پرتاب آب دهان به 
دیگری یا 

با  دیگری  سر  از  روسری  یا  کاله  برداشتن  یا  دادن  هل 
توسل به خشم و یا هر آنچه که عرفا باعث تحقیر دیگری 
شود،صورت پذیردتوجه داشته باشیم؛ جرم توهین ممکن 
الزم  واقع  در  و  باشد  غیابی  یا  حضوری  صورت  به  است 
نیست شخصی که مورد توهین قرار میگیرد حاضر باشد و 
اینکه توهین باید نسبت به اشخاص حقیقی باشد و توهین 

به یک 
اینکه  و  نمیشود-  تلقی  توهین   ، دولتی  دستگاه  یا  اداره 
...یا  و.  وزرا  یا  جمهور  رئیس  مانند  مقامات  به  توهین 
کارکنان دولتی یا موسسات و شهرداری ها در حین انجام 
وظیفه 3 تا 6 ماه حبس و یا تا 74 ضربه شالق یا جریمه 
نقدی را به دنبال دارد -لذا چون آبروی دیگران در شرع 
بهمین خاطر  قرار گرفته  فراوان  توجه  مورد  اسالم  مقدس 
برای مرتکبین در نظر گرفته شده است -  مجازات هایی 
مامورین  توسط  باال  توصیف  با  توهین  جرم  اگر  همچنین 
نظامی یا انتظامی، کارکنان دادگستری یا قضات، کارمندان 
و  عمومی  نهادهای  و  موسسات  یا  ها  شهرداری  یا  دولتی 
غیر دولتی به متهم یا ارباب رجوع صورت پذیرد، عالوه بر 
مجازات های پیش گفته میتواند برای ایشان درج در پرونده 
از  موقت  انفصال  شرایطی  بنابر  موارد  برخی  در  و  اداری 
مسولیت یا خدمت را نیز برای مرتکب بهمراه داشته باشد، و 
باید گفت دادگاه صالح به رسیدگی به جرم توهین، دادسرای 
محل وقوع جرم میباشد که ادله اثبات جرم مانند شهادت 

شهود و اقرار و. .. برای صدور حکم مقتضی الزام دارد. 
منابع : قانون مجازات اسالمی  )کتاب پنجم تعزیرات (

علیرضا فرجیان 
حقوقدان شاخه جزا و جرم شناسی

سواالت حقوقی خود را از ما بپرسید:
   تلفن: 09363430090   

 @abroumand98  :تلگرام
abroumand98  :اینستاگرام

بوم نقاشی لیال
ساعت هفت و بیست دقیقه صبح بود ، دست هایم را در جیب 
های مانتو مدرسه ام فرو کردم و منتظر لیال بودم تا آماده شود 
بهترین  بهترین دوستم و همینطور  لیال   . برویم  به مدرسه  و 

همکالسی ام بود .
کوچه خلوت و ساکت بود انگار خاک مرده به آن کوچه پاشیده 
ریزه های زمین  را روی شن ها و سنگ  ، کفش هایم  بودند 
میکشیدم و صدای خورد شدن سنگ ریزه ها بود که در سکوت 

کوچه گم میشد ...
))سالم(( 

سرم را باال آوردم لیال با لبخندی که گوشه لبش نقش بسته بود 
گفت :)) ببخشید منتظر موندی (( لبخندی و زدم و دستش 

را گرفتم و راه افتادیم .
کالس امروز خوب بود، لیال خیلی خوشحال بود چون اولین 
باری بود که امتحان ریاضی رو بیست گرفته بود . از خوشحالی 
یک جا بند نمیشد دستم را گرفته بود و میگفت پدرم گفته اگر 
جایزه  نقاشی  بوم  برایم  بدهم  را خوب  ام  ریاضی  امتحان  این 

میگیرد ...
وارد خیابان شدیم ، لیال با ذوق برای من تعریف میکرد از بوم 

نقاشی ای که دوست دارد..
ترسیده   . نمیکردم  باور  که  دیدم  را  چیزی  نگاه  یک  در  اما   
بودم ، نمیدانستم چه بگویم زبانم بند آمده بود و دستانم عرق 

کرده بود 
بنر های  این   .. زدم  پلک  و  نگاه کردم  بار  نمیشد چند  باورم 
جلوتر  نمیکردم  باور  را  بود  لیال  پدر  عکس  رویش  که  مشکی 
رفتیم .. لیال سرش را برگرداند و به رو به رو خیره شد .. ایستاد 
به  را  گلویم  آب   ، نمیزد  هم  پلک  ، حتی  بود  کرده  ، سکوت 
سختی قورت دادم ، لب های خشکم را باز کردم اما نمیدانستم 
چه بگویم که ناگهان صدای جیغ لیال بود که در خیابان پیچید 
کیفش را انداخت و میدوید سمت کوچه و جیغ میزد و مدام 

نام پدرش را صدا میزد 
پشت سرش میدویدم و صدایش میزدم : لیال ، لیال ...!

مادر لیال جلوی در نشسته بود و همسایه ها دورش جمع شده 
بودند 

در همان هنگام ماشین آمبوالنس وارد کوچه شد ، مادر لیال 
از رو زمین بلند شد و محکم بر سر و صورت خود میزد و پدر 

لیال را صدا میزد .
پدر لیال را از آمبوالنس بیرون آوردند لیال جیغ میزد . رفت و 

خودش را روی پیکر بی جان پدر انداخت ...،
صورته سرخش را روی ترمه گذاشت و گریه میکرد . صدای لیال 
بود که در کوچه میپیچید ، صدایی که التماس میکرد :)) بابا 
محمد چرا خوابیدی ؟ پاشو ببین من اومدم از مدرسه . مگه 
همیشه جلوی در منتظرم نمیموندی تا از مدرسه برگردم و مرا 
رو بیست  ریاضیم  راستی بهت گفتم  بابا  بوسه کنی؟  غرق در 
شدم؟ ببین بابا.. کیفم کجاست؟ کیفمو بیارین میخوام بابام 
ببینه بیست شدم . توروخدا یکی کیفمو بیاره ... بابا یه لحظه 

تو روخدا یه لحظه چشماتو باز کن ...
شاید  ببینم چشماشو  فقط   ، ببینم  بابامو  بزارید چشمای  اقا 
باز شده شاید بیدار شده یه لحظه صبر کنید .. اخه هروقت بابا 
محمد رو صدا میکنم میگه جانم ، شاید االن هم بگه یه لحظه 

صبر کنید ......
بابایی من به قولم عمل کردم ، بیست شدم، چرا تو به قولت 
عمل نکردی؟ بابا پاشو من اصال بوم نقاشی نمیخوام . بابا مگه 
نگفتی جشن تکلیفم منو میبری مشهد برام چادر میگیری تا 
پاشو  ثانیه  چند  فقط  خدا  به  رو  تو  بشم؟  زینب  مامان  شبیه 

بابایی ((
چه  نمیدانستم   ، میریختم  اشک  و  بودم  داده  تکیه  دیوار  به 
بگویم ، و به لیال که برای آخرین بار در کنار پیکر پدرش نشسته 

بود نگاه میکردم 
نویسنده:  ملیکا منفرد

حقوقی و اجتامعی

یادداشت ادبی

کل  ستاد  رئیس  آبرومند:    – تهران 
ایران  اسالمی  نیروهای مسلح جمهوری 
تامین  در  انتظامی  نیروی  وظیفه  گفت: 
امنیت جامعه، مسئولیتی مهم، سنگین 
دستگاه های  همه  و  است  توجه  قابل  و 
کشور موظف به حمایت از نیروی انتظامی 

هستند.
 به گزارش آبرومند به نقل از مرکز اطالع 
رسانی ستاد فرماندهی انتظامی ویژه شرق 
محمدحسین  سرلشکر  تهران،  استان 
نظارت  بندی  جمع  نشست  در  باقری 
ستادی در فرماندهی انتظامی شرق استان 
تهران با گرامی داشت یاد و خاطره شهدا 
و تبریک هفته نیروی انتظامی اظهار کرد: 
در شرایط کنونی، برای کشور ما با وجود 
تهدیدات چند جانبه دشمنان، امنیت از 
اهمیت بیشتری نسبت به قبل برخوردار 

است.
تهدیدات  کاهش  موازات  به  افزود:  وی 
عناصر  توسط  امنیتی  تهدیدات  نظامی، 
دشمن توسعه پیدا می کند و از این نظر کار 

نیروی انتظامی دشوارتر از قبل می شود.
نیروی  اینکه  به  اشاره  با  باقری  سرلشکر 
انتظامی مسئولیت چندین سازمان را به 
عهده دارد افزود: همه دستگاه ها مسئول 
انتظامی  نیروی  از  پشتیبانی  و  حمایت 
شورای  منطقه،  این  در  باید  و  هستند 
تامین استانی به صورت چرخشی در سه 
بخش استان برگزار شود و استاندار تهران 

با حضور در این مناطق، از نزدیک شاهد 
مشکالت باشد.

موضوع  انتظامی  نیروی  اقتدار  او گفت: 
اقتدار  مردم  عامه  و  است  اهمیتی  حائز 
و رأفت نظام اسالمی را در چهره نیروی 
انتظامی می بینند، لذا آراستگی ظاهری، 
مردم  با  پلیس  مناسب  برخورد  و  رفتار 

احساس امنیت را القاء می کند.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری 
کالنتری ها  کرد:  تصریح  ایران  اسالمی 
پلیس  مقدم  خط  و  سنگر  پاسگاه ها،  و 
و  نظارت  مورد  همواره  باید  و  هستند 

ارزیابی و بازخورد گیری قرار گیرند.
وی با اشاره به اینکه عملکرد ناجا می تواند 
شود،  نظام محسوب  عملکرد  عنوان  به 
تصریح کرد: فرماندهی ویژه شرق استان 
برخوردار  خاصی  ویژگی های  از  تهران 
است که ارزیابی و گزارش همکاران ما در 
یک ماه و نیم گذشته، این اهمیت را در 

حوزه های مختلف نشان می دهد.
در  انسانی  نیروی  افزود:  باقری  سرلشکر 
نیروی انتظامی از اهمیت ویژه ای برخوردار 
لحاظ  تمام  از  که  نیروهایی  باید  و  است 
این  جذب  هستند،  الزم  شرایط  واجد 
نیرو شوند و بهترین گزینه، جذب جوانان 

بسیجی است.
بر  تاکید  با  نظامی  رتبه  عالی  مقام  این 
لزوم حفظ ارزش های معنوی، پاکدستی 
و پاک چشمی در نیروی انتظامی، تاکید 

کرد: باید در جذب نیرو، کیفیت مد نظر 
باشد و بهترین جوانان دارای ویژگی های 
نیروی  به  اسالمی  و  اخالقی  برجسته 

انتظامی ملحق شوند.
بیان  نیرو های مسلح   رئیس ستاد کل 
با  پلیس  افزایی  هم  و  همدلی  کرد: 
که  چرا  است  مهم  بسیار  سپاه  و  بسیج 

حضور بسیج میتواند بازو و کمک نیروی 
انتظامی باشد.

او با اشاره به فرمایش فرمانده کل قوا در 
دیدار با کارکنان سپاه پاسداران و اعالم 
رضایت ایشان که فرمودند از شما راضی 
هستم ولی قانع نیستم اظهار داشت: باید 
تمام ارکان نیروی مسلح به دنبال رشد و 

تعالی باشند تا رضایت معظم له حاصل 
شود.

استان  شرق  ویژه  انتظامی  فرماندهی 
شهرستان  هفت  امنیت  تأمین  تهران 
پاکدشت،  پیشوا،  قرچک،  ورامین، 
عهده  بر  را  فیروزکوه  و  دماوند  پردیس، 

دارد.

نمایندگان  تهران-آبرومند: عضو مجمع 
استان خوزستان در مجلس، با انتقاد از 
که  پرورش  و  آموزش  وزارت  روند کنونی 
مدیران  تربیت  آن  حاصل  است  معتقد 
این  که  تاکید کرد  بود  خواهد  ناکارآمد 
وزارتخانه باید تغییرات کیفی و انقالبی در 

سیستم آموزشی ایجاد کند.
هدایت الله خادمی در گفت وگو با خبرنگار 
خبرگزاری خانه ملت، در مورد اظهارنظر 
مبنی  دزفول  در  پرورش  و  آموزش  وزیر 
بر اینکه وضعیت فعلی آموزش و پرورش 
خوزستان مطلوب نیست و تالش خیرین 
می دهد،  کاهش  را  مردم  رنج  از  بخشی 
دارای  پرورش  و  آموزش  وزارت  گفت: 
حضور  بدون  که  است  مقرراتی  و  قواعد 
وزیر نیز بر اساس آنها می توان برنامه های 
جاری حوزه آموزشی را اجرا کرد، بنابراین 
وزیر باید در جهت رفع نواقص موجود گام 

بردارد.
نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس 
وضعیت  داد:  ادامه  اسالمی،  شورای 
کنونی آموزش و پرورش به گونه ای است 
که مدیرانی را برای فعالیت در آینده تربیت 
می کند که از آمادگی برای آلوده شدن به 

رانت و فساد برخوردار هستند.
آموزشی  سیستم  فارغ التحصیالن  اغلب 
بدون  اداری  نامه  تنظیم  به  قادر  کنونی 

غلط امالیی نیستند

وی تصریح کرد: اغلب دانش آموزانی که از 
این نوع سیستم آموزشی حاکم بر مدارس 
مقطع  در  حتی  می شوند  فارغ التحصیل 
تحصیالت تکمیلی نیز قادر به تنظیم یک 

نامه اداری بدون غلط امالیی نیستند.
خادمی افزود: سیستم آموزشی کنونی به 
گونه ای است که هم دانش آموزان و هم 
که  چرا  هستند،  ناراضی  آن  از  معلمان 
و  مناسب  آموزشی  فضای  فاقد  مدارس 
تجهیزات مورد نیاز هستند، بنابراین در 
مسیر توسعه راه به جایی نمی برند و به غیر 

از آسیب نتیجه ای برای کشور ندارند.
دهم،  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
می طلبد که  هم اکنون  کرد:  خاطرنشان 
و  مدارس  در  انقالبی  و  کیفی  تغییرات 
با  مراکز  این  بر  حاکم  آموزشی  سیستم 
کشورهای  موفق  روش  از  بهره مندی 
توسعه یافته صورت بگیرد و تا تغییر رویکرد 
اساسی در وزارت آموزش و پرورش صورت 
میلیارد  هزار  هزاران  اگر  حتی  نگیرد، 
پیدا  بدان تخصیص  نیز  اعتبارات  تومان 
کند، نتیجه قابل قبولی به همراه نخواهد 

داشت.
تاکید کرد: رفع مشکالت کنونی  خادمی 
بکارگیری  گروی  در  پرورش  و  آموزش 
مدیران کارآمد و باانگیزه است و این در 
حالی است که وزیر آموزش و پرورش برای 
و  ندارد  برنامه ای  وزارتخانه  این  اصالح 

خروجی این وضعیت نیز مدیرانی بیسواد 
و ناکارآمد خواهد بود.

مدارس خوزستان فاقد سیستم سرمایشی 
برای روزهای گرم هستند

خوزستان  در  هم اکنون  اظهار کرد:  وی 
ایجاد  مدارسی  خیرین  سرمایه گذاری  با 
می شود که برای تکمیل تجهیزات آنها با 
مشکل مواجه هستیم، کما اینکه تعدادی 
فاقد کولر  کالس های  دارای  مدارس  از 
گرم  روزهای  در  آنها  در  حضور  که  بوده 
طاقت فرسای خوزستان امکانپذیر نیست، 
از سوی دیگر معلمان در این منطقه حاضر 

به تدریس در رشته ای که در آن تخصص 
دارند  تقاضا  آنها  اغلب  و  نیستند  دارند، 
یا در رشته  اداری منتقل شده  به بخش 
انگیزه  از  فعالیت کنند، چرا که  پرورشی 

الزم برای فعالیت برخوردار نیستند.
عنوان  مجلس،  انرژی  عضو کمیسیون 
آموزشی  سیستم  این  نتیجه  کرد: 
خودروی  که  است  خودروسازانی  تربیت 
حوزه  در  یا  می کنند  تولید  بی کیفیت 
نفت بعد از گذشته 108 سال از اکتشاف 
وزارت  در  یا  می کنند  خام فروشی  هنوز 
درصد   65 اینکه  از  بعد  جهادکشاورزی 

طریق  از  رفت  بین  از  زیرزمینی  آب های 
یا  می کنند  واگذار  را  زمین ها  رانت 
فاقد  که  می کنند  تولید  محصوالتی 

استانداردهای الزم برای صادرات است.
عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان 
در مجلس شورای اسالمی، یادآور شد: اگر 
آموزش و پرورش برنامه منسجمی داشته 
تربیت می کند که  کارآمد  باشد، مدیرانی 
تنها در مسیر خودکفایی حرکت کرده و 
که  و فساد دوری می کنند، چرا  رانت  از 
می دانند آسیب ناشی از این اقدام به کشور 

و مردم وارد می شود.

در  تهران  مردم  تهران-آبرومند:نماینده 
مجلس شورای اسالمی با اشاره به حفظ 
هویت شهر تهران در کاهش آسیب های 
اجتماعی گفت: به دلیل مهاجر پذیر بودن 
تهران ، هویت شهر شکل نگرفته و روح 
جمعی که می تواند باعث کاهش آسیب 
های اجتماعی شود، خیلی اوقات نمی تواند 

در این شهر سازنده باشد.
سهیال جلودارزاده درگفت وگو با خبرنگار 
لزوم  به   اشاره  با  ملت،  خانه  خبرگزاری 
آسیب  کاهش  در  شهرها   اصالت  حفظ 
های اجتماعی گفت: این موضوع یکی از 
عواملی است که در کشور ما به خصوص 
در شهر تهران، از آن اغفال شده است؛ در 
شهرهای کوچک و استان های دیگر حفظ 
هویت شهر باعث می شود که روح جمعی 

شکل بگیرد.
مجلس به تهران ظلم کرده است

شمیرانات،  ری،  تهران،  مردم  نماینده 
شورای  درمجلس  پردیس  و  اسالمشهر 
دلیل  به  تهران  شهر  اما  افزود:  اسالمی 
آن  جمعیت  اکثر  اینکه  و  بودن  پایتخت 
مهاجر هستند و تا حد زیادی در مجلس به 

آن ظلم شده، این هویت شکل نگرفته است 
و به اصطالح این روح جمعی خیلی اوقات 
نمی تواند سازنده باشد که البته برای شهر 
باعث  ولی  دارد  مثبتی  امتیازهای  تهران 

عقب ماندگی شده است.
روج جمعی، عامل بازدارنگی آسیب های 

اجتماعی
وی ادامه داد: وقتی یک روح جمعی تصمیم 

بگیرد شهر خود را پاک نگه دارد، یک عامل 
بازدارنده آسیب های اجتماعی است و همه 
با کمک یکدیگر پلیدی ها و زشتی ها را از 
شهر پاک می کنند، برای نمونه شهر تبریز 
برای ما می تواند الگو باشد، چرا که شما 
در آن شهر فقیر نمی بینید و کسی تکدی 
گری نمی کند. بنابراین روحیه جمعی و 
همبستگی می تواند در کاهش ناهنجاری 

های اجتماعی موثر باشد.
تهرانی  تهران،  اعضای شورای شهر  اکثر 

نیستند
نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس 
شورای اسالمی تصریح کرد: وقتی رزومه 
می  نگاه  را  تهران  شهر  شورای  اعضای 
کنید متاسفانه متوجه می شوید اکثر آنها 
تهرانی نیستند، به عبارتی از همه شهرهای 
کشور در آن حضور دارند و حتی زمانی که 
نماینده های تهران در مجلس می خواهند 
کمپین انتخاباتی داشته باشند، برای بیشتر 
آنها همشهری هایشان کار می کنند، مثال 
های  آذری  یا  تهران  مقیم  های  سمنانی 
مقیم تهران و این ها عوامل تعیین کننده 

می شوند.
لزوم توجه به شاخصه های تهران در حفظ 

هویت شهری
شورای  مجلس  در  مردم  نماینده  این 
اسالمی با بیان اینکه در حال حاضر شهر 
کرده  پیدا  را  ایران  هویت  تقریبا  تهران، 
است، عنوان کرد: این هویت بدون عرق 
ملی است، برای حفظ اصالت شهر تهران 
باید به شاخصه های تهران مثل مفاخر و 

مکان های خاص آن پرداخت و باید شورای 
شهر در شناسایی این موارد کمک و کار 
کند. شهر تهران مانند یک موجود قوی 
می ماند، اما او را ضعیف کرده اند که دیگر 
از هویت آن چیزی باقی نمی ماند، چراکه 
و  نبوده  این شهر  برای  آن  های  نماینده 

بومی نیستند.
وی خاطرنشان کرد: در حال حضار حدود 
80 درصد نماینده های مجلس شهر تهران 
از شهرهای دیگر هستند و نماینده های 
شورای شهر که در این قضیه حساس تر 
هم هستند، به همین شکل است، بنابراین 
نمی توانند عرق ملی به این شهر داشته 
باشند و اصالت محله ها را حفظ  کنند. 
موافق  ناسیونالیستی  برخورد  با  ما  البته 
نیستیم، چرا که وحدت ملی را از بین می 
برد، اما همانطور که آذری ها در عین آذری 
بودن توانستند ایرانی هم باشند، تهرانی ها 
هم باید بتوانند در عین تهرانی بودن ایرانی 
باشند در حالی که االن می بینید که تهرانی 
بودنشان حذف شده است، به دلیل اینکه 

اکثرا از شهرهای دیگر هستند.

سرلشکر  محمدحسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران بیان داشت:

همه دستگاه های کشور موظف به حمایت از پلیس هستند

هدایت الله خادمی، عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان:

وزارت آموزش و پرورش باید تغییرات کیفی و انقالبی در سیستم آموزشی ایجاد کند

سهیال جلودارزاده نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی:

حفظ هویت شهر تهران، عامل بازدارنده آسیب های اجتماعی است

اجتماعی

بازدید فرماندار گرگان
 از بخشداری و شرکت تعاونی

 بخش بهاران
گرگان – آبرومند :  مهندس حمیدی فرماندار شهرستان گرگان با حضور در 
بخشداری بهاران در خصوص پیگیری آخرین وضعیت شرکت تعاونی دهیاران با بخشدار و اعضای 

هیات مدیره شرکت تعاونی دیدار کرد.
مهندس حمیدی در این نشست گفت: هیات مدیره باید با شناسایی ظرفیت های درامدزایی بخش 

درقالب طرح های درآمدزا هم به دهیاران کمک کنند و هم سرمایه خود را افزایش دهند.
وی افزود: در شرکت های تعاونی عدم آگاهی و اشراف اعضای هیئت مدیره به وظایف قانونی و در 
برخی موارد عدم اجرای صحیح  این وظایف باعث بروز مشکالتی در حین اجرای کار می شود که 

نیاز است اعضا آگاهی الزم را از انجام امور محوله کسب نمایند.
فرماندار گرگان یادآور شد : حسابهای شرکت تعاونی باید شفاف باشد تا کارها بدون ابهامات پیش 

رود.

دکتر فالح نژاد در دیدار با مدیرکل راهداری استان البرز:

در پیش بینی بودجه های سال جاری ،اعتباری بالغ بر 
5میلیارد تومان برای راهداری پیش بینی شده است

البرز-آبرومند: دکتر فالح نژاد در دیدار با مدیرکل راهداری استان البرز ضمن تبریک جهت انتصابشان، 
راهداران را حافظان راه ها و امنیت جاده ای مردم عنوان نمود که تعامل با آنها حل مشکالت جاده های 

سطح استان را سبب خواهد شد.
وی در ادامه در تشریح اعتبارات تخصیص داده شده از سوی شهرستان نظرآباد به راهداری اظهار کرد: در پیش بینی بودجه های سال جاری 

،اعتباری بالغ بر 5میلیارد تومان برای راهداری پیش بینی شده است که این مهم بیانگر اهمیت موضوع راه ها در نظرآباد است.
این مسئول یادآور شد: امید است این تعامل مابین اداره کل راهداری استان البرز و فرمانداری نظرآباد در جهت ارتقا سطح جاده ای که 
از جمله زیرساخت های مهم هر شهرستانی می باشد پابرجا باشد که قطع بر یقین حل مشکالت جاده ای در هر شهر و شهرستانی رغبت 
کارآفرینان و سرمایه گذاران جهت فعالیت و رونق تولید در بخش های مختلف صنعتی ،گردشگری و آسایش در تردد شهروندان را در پی 

دارد.
دکتر فالح نژاد در خاتمه در بیان درخواست و انتظارات شهرستان نظرآباد از اداره کل راهداری استان البرز تصریح کرد: اصالح هندسی پل 
شهید کارگربرزی و احداث لوپ ورود به نظرآباد، پهلوگاه فخرایران، روکش آسفالت نظرآباد به نجم آباد و قاسم آباد به بختیار و همچنین ایمن 

سازی جاده بادامک با در نظر گرفتن پروژه چهارخطه سازی این جاده از جمله نیازها و درخواست های جاده ای شهرستان نظرآباد است.
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تصادف در مسیر دهلران 
موجب مرگ چهار زائر شد

اهواز- آبرومند: رئیس پلیس راه خوزستان از کشته شدن چهار زائر بر اثر 
تصادف در محور دهلران- اندیمشک خبر داد.

سرهنگ رضا دولتشاهی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه برخورد 
۲ دستگاه خودروی نیسان و سواری ساینا عامل این حادثه شد، گفت: 
سبقت غیرمجاز نیسان این سانحه مرگبار را در کیلومتر 3۵ جاده دهلران- 

اندیمشک رقم زد.
وی ادامه داد: این حادثه باعث مرگ چهار زائر و مجروح شدن یک نفر 

دیگر شد.
رئیس پلیس راه استان خوزستان پیش از این ، افزایش آمار تصادفات جاده 
ای را نگران کننده دانسته و گفته بود: طی یک ماه گذشته روزانه ۵0 خودرو 
به دلیل بی احتیاطی و خواب آلودگی راننده در استان دچار سانحه و واژگونی 

شده اند.
دولتشاهی همچنین در خصوص تداوم طرح ترافیکی اربعین در استان 
خوزستان، گفت: این طرح تا بازگشت کامل همه زائران ادامه خواهد داشت.

واژگونی یک دستگاه ون در عراق
گروه حوادث - آبرومند: سرپرست معاونت عملیات سازمان امداد و نجات 
جمعیت هالل احمر از مصدومیت 1۵ زائر ایرانی در پی واژگونی خودرو در 

خانقین عراق و انتقال آن ها به ایران خبر داد.
حامد سجادی با اشاره به این حادثه گفت: یک دستگاه خودروی ون در شهر 
خانقین عراق واژگون شد و 1۵ مسافر ایرانی که در این ون حضور داشتند 

مصدوم شدند.
معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر اضافه کرد: 
آمبوالنس های عراقی این افراد را ابتدا به بیمارستان شهر خانقین منتقل 
کردند و پس از انجام اقدامات اولیه این مصدومان را برای تحویل به طرف 

ایرانی به مرز خسروی منتقل کردند.
وی افزود: در مرز هم با همکاری عوامل هالل احمر و اورژانس مصدومان 

تحویل گرفته شدند و به بیمارستان قصرشیرین انتقال پیدا کردند.
سجادی ادامه داد: عالوه بر این 1۵ سرنشین یک فرد دیگر هم در این 
ون حضور داشت که خود به اورژانس مرز خسروی مراجعه کرد و به مراکز 

درمانی منتقل شد.
اسامی 1۵ مصدوم منتقل شده به شرح زیر است:

1- مهدی دارابی قاسمی – کرمانشاه
۲- محمدرضا اسفندی – بروجرد

3- مرتضی خوش صحبت – اندیمشک
۴- محمود حسنی – همدان
۵- عرفان دهنوی – کنگاور

۶- علی قزلی – کرمانشاه
7- مصیب مهدوی راد – کرمانشاه

8- زهیر بلند قامت پور – تهران
9- محمد مهدی حسینی – تهران

10- امیر مجد – کرمانشاه
11- حمید عظیمی – همدان

1۲- غالمرضا عمادی واحد – همدان
13 مهدی رستگار دلجو – همدان

1۴- محمد طاها بلند قامت پور – تهران
1۵ بهرام دوست پرست – همدان

حسن شاه دین شرف بخشید ملک طوس را
شمع، آرى میکند روشن دل فانوس را

دیده را گفتم که این روشندلى از چیست؟ گفت:
طوطیاى خویش کردم خاک شاه طوس را

از براى خاکروبى درش روح االمین
در کف خود هر سحر گیرد پر طاووس را

اى که در اسماء اعظم عمر خود کردى تلف
در خراسان آى وبنگر مظهر قدوس را

شهادت امام رضا)ع( تسلیت باد

انتصاب معاون جدید سیاسی 
انتظامی فرماندار اسالمشهر

اسالمشهر- آبرومند: » علیرضا جعفرى« با حکمى از 
سوى دکتر محسنى بندپى استاندار تهران به عنوان 
معاون جدید سیاسى انتظامى فرماندار شهرستان 

اسالمشهر منصوب شد.
گفتنى است علیرضا جعفرى از کارکنان و مدیران 
با سابقه وزارت کشور و استاندارى تهران مى باشد و 
پیش از این نیز در معاونت سیاسى فرماندارى هاى 

رباط کریم و قرچک  فعالیت داشته .

  زمان را نمیتوان لحضه ای 
به عقب بازگرداند 

همچو اسب افسار گسیخته میتازد ، گویی خستگی ناپذیر است زیرا 
هیچگاه از حرکت باز نمی ایستد ،با تمام سرعت خود میتازد و لگد 
مال میکند هر آنچه مانع تاختنش میشود ، گویی از چیزی هراس 
دارد و از آن میگریزد ، یا نه! شاید هم در پی چیزی ، کسی و یا هر 
گونه اتفاقی است و اصال عجله اش هم به همین خاطر میباشد ، کسی 
نمیداند  اما چیزی که غیر قابل انکار است خستگی ناپذیری اوست زیرا 
هرگز از حرکت باز نمی ایستد تو را مجبور میسازد با او هم قدم باشی ، 
گویا او بازی را دوست میدارد و این هم از بازی های مورد عالقه اش 
است اسم این بازی هر چه که باشد قانونش بر همگان آشکار است ؛ 
اینکه باید هم پای او باشی و همان هنگامی که خسته شدی و نفس 
نفس زنان از او عقب افتادی و پشت سرش حرکت کردی دقیقا همان 
موقع است که تو از بازی او خارج شدی و حال مهره ی سوخته ی 
بازی او هستی . او نه بی رحم است نه مهربان او فقط یک چیز را 
میداند اینکه هرگز به پشت سرش نگاه نکند و تنها رو به جلو هر چند 

بی هیچ مقصد مشخص  به حرکت خود ادامه دهد . 
از ساعت ها و دقیقه ها و ثانیه ها گرفته تا روز ها و ماه ها و سال ها  
همگی از همراهان او هستند و به همین خاطراست که هرگز نمیتوان 
لحضه ای را به عقب بازگرداند و آن را از نو زیست ، زیرا آن ها به همراه 

»زمان« همواره در حال حرکت اند.
نویسنده : ملیکا یوسفی

حوادث

شعر و ادب پارسی

انتخابات - انتصابات

یادداشت دو

فرهنگی

رضا مقدم رئیس اداره ورزش و جوانان دماوند گفت:

سرانه ورزشی شهرستان دماوند ۳ متر و ۴ سانتی متر است
دماوند-  خبرنگار آبرومند :  رئیس اداره ورزش و جوانان دماوند گفت: سرانه ورزشی دماوند 3 

متر و ۴ سانتی متر است.
به گزارش خبرنگار ما – رضا مقدم در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته دماوند 
به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش طی سخنانی با اشاره به اینکه سرانه ورزشی شهرستان دماوند 
3 متر و ۴ سانتی متر است اظهار داشت: این رقم برای دماوند زیاد می باشد و استاندارد جهانی یک 
متر است، 188 هکتار از زمین های پیست آبعلی در اختیار اداره ورزش این شهرستان است، اما فضای ورزشی واقعی کمتر از سرانه 

مذکور است.
وی با اشاره به عملکرد یکساله این نهاد اظهار داشت: در سطح شهرستان دماوند 38 هیات ورزشی فعال است و 78 مکان ورزشی 
دولتی و خصوصی در دماوند وجود دارد که 38 مکان متعلق به اداره ورزش و جوانان است و از 38 مکان ورزشی 17 مکان سرپوشیده و 
۲1 مکان روباز هستند، 1۴ مکان متعلق به ادارات و ارگان های دولتی شهرستان دماوند و ۲۶ مکان متعلق به بخش خصوصی هستند.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان دماوند گفت: دو پروژه نیمه تمام ورزشی در سطح شهرستان دماوند وجود دارد که در دست 
پیگیری برای احداث و افتتاح هستند، یکی از این پروژه ها در بخش ورزش بانوان 30 مورد برگزاری و اعزام به مسابقات استانی و 
داخلی، کسب عنوان دوم مسابقات آمادگی جسمانی کشوری، کسب مقام اول مسابقات اسکی قهرمانی کشور در رشته مارپیچ، حضور 

بانوان در مسابقات اسکی در کشور سوئد و… برخی از عملکرد اداره ورزش است.

مهدی حیدری، بخشدار مرکزی شهرستان دماوند:

بهره برداری از ۵۵ پروژه عمرانی و خدماتی در 

روستاهای دماوند با اعتباری2۱ میلیارد تومانی
اجرای 1۴0 پروژه عمرانی و خدماتی در راستای تحقق اهداف از پیش تعیین شده به 

منظور توسعه روستاها  و اعطای استقالل به دهیاری  ها مدنظر قرار گرفت.
در ۶ ماهه نخست ۵۵ پروژه عمرانی و خدماتی در سطح روستاها با اعتباری بالغ بر ۲1 میلیارد و ۴00 میلیون 

تومان مورد افتتاح و بهره برداری قرار گرفت.
سامانه مکاتبات اداری دهیاری ها به منظور تسریع در انجام امور را به عنوان یکی از دیگر  اقدامات این حوزه 

راه اندازی شده است.
تاکنون با همکاری مقامات  قضایی و پیگیری  جهاد کشاورزی در ۶ ماهه نخست یک هزار و ۴1۶ مورد تخریب 

ساخت و ساز غیر مجاز و جلوگیری از تغییر کاربری انجام شد.
با توجه به این میزان تخریب صورت گرفته نسبت به مدت مشابه سال گذشته در برخورد با ساخت و ساز غیر 

مجاز 1۵ درصد افزایش داشتیم.

امیر  آبرومند:    – پیشوا  شهرستان 
موسوی  عبدالرحیم  سید  سرلشکر 
اسالمی  جمهوری  ارتش  کل  فرمانده 
شهدای  یادواره  مراسم  در  ایران 
شهرستان پیشوا در هفته دفاع مقدس 
جعفر)ع(  امامزاده  حرم  قرآن  تاالر  در 
اظهار کرد: شهیدان دوران دفاع مقدس، 
شهدای مدافع حرم شهیدان راه حفظ و 
امنیت ایران اسالمی را گرامی می داریم 
با عرض ادب و احترام به آستان جعفربن 
موسی )ع( خداوند بزرگ را شاکرم که 
توفیق داد که امروز در این مکان مقدس 

در جمع شما مردم عزیز پیشوا باشم.
وی افزود: پیشوا یکی از شهرهای مهم 
مذهبی و تاریخی کشور ما است که سابقه 
طوالنی تاریخی و مذهبی داشته و دارد، 
نام پیشوا و قم به عنوان خاستگاه قیام 
پانزده خرداد ثبت شده است، قیامی که 
باعث آغاز انقالب اسالمی و برچیده شدن 

نظام طاغوت شد.
پانزده  قیام  مورد  در  موسوی  سرلشکر 
بیانگر  قیام  این  کرد:  عنوان  خرداد۴۲ 
پیشگامی جلوداری مردم غیور پیشوا در 
ظلم ستیزی است و حقاظت و سیانت 
از  پیشگامی  روحیه  این  و  مرجعیت  از 
روحیات بارز مردم این دیار  و پیشوا مهد 

انقالب اسالمی است.
خصوص  در  موسوی  سیدعبدالرحیم 
جنگ تحمیلی دفاع مقدس نیز بیان کرد: 

در جریان جنگ تحمیلی هم مردم پیشوا 
در دفاع از کشور شجاعانه وارد شدند و 
شهدا و جانبازان زیادی را تقدیم انقالب 
کردند این است که رهبر انقالب پیشوا را 
مرکز شهادت نامیدند شهیدان اردستانی 
و قمی و سخایی و مهتدی و... از شهدای 
تکرار  الگوهای  هستند که  پیشوا  بزرگ 

ناپذیری برای ما هستند.
به  اسالمی  انقالب  داد:  ادامه  موسوی 
استقالل  و  گرایانه  عزت  ماهیت  دلیل 
قدرت  دست  خود  سلطه  ضد  و  طلبانه 
های استکباری چپاول گر را از منابع ملی 
خود کوتاه کرد به همین دلیل از همان 
آغاز انقالب مورد خصومت استکبار قرار 
نابودی  برای  انقالب  دشمنان  گرفت 
در  و  آوردند  روی  هر کاری  به  انقالب 
آخر عروس خیمه شب بازی خود صدام 
را مامور انجام جنگ تمام عیار به نظام 

نوپای اسالمی کردند.
 فرمانده کل ارتش در خصوص حمالت 
ظالمانه صدام اذعان کرد: صدام مقابل 
و  کرد  پاره  را  الجزایر  قرارداد  دوربین ها 
العرب شد و مالکیت جزایر  مدعی شط 

سه گانه را برای اعراب دانست.
دشمنان  کرد:  تشریح  موسوی  امیر 
انقالب اسالمی در محاسبه غلط به این 
جمع بندی رسیدند می توانند انقالب را 
ریشه کن کنند و به اهداف ظالمانه خود 
دست پیدا کنند فکر می کردند جنگ می 

و  را منحرف کند  اسالمی  انقالب  تواند 
باعث  پیامدهای جنگ  می کردند.   فکر 
رفع  برای  را  خود  دست  ایران  شود  می 
دراز کند  آمریکا  به سوی  خود  نیازهای 
شوروی هم به ظاهر اعالم بی طرفی و 
درواقع از عراق پشتیبانی می کرد آنها فکر 
می کردند این جنگ می تواند به معامالت 

سالح آنها رونق ببخشد.
وی افزود: در مجموع حمایت های آمریکا 
و سکوت و پشتیبانی شوروی و هم سویی 
این ها عوامل عمده  کشورهای منطقه 
ترغیب  را  صدام  که  بودند  بین المللی 
کردند تا به ایران حمله کندباید یادمان 
بیاید که ما در 31 شهریور ۵9 در مقابل 

و  داشتیم  قرار  ظاهری  های  قدرت  چه 
سرانجام این جنگ نابرابر به کجا رسید.

سرلشکر موسوی تشریح کرد: سپاهیان 
کردند  بزرگی  کارهای  بسیج  و  ارتش  و 
تا بعد از 30 سال اوراق بیشتری از دفتر 
مانده  باقی  نخورده  دست  مقدس  دفاع 
است ملت ایران توانستند دشمنی را که 
آماده بودند تهران و انقالب را نابود کنند 
سر جایش نشاند. در آن زمان تسلیحات 
فوق دشمن در برابر ایمان و رشادت ایران 
راه به جایی نبرد و این جنگ نابرابر به 
پایان رسید مردان ما اجازه ندادند حتی 

یک وجب در اشغال دشمن بماند.
وی در مورد پیروزی ایران در دفاع مقدس 

بیان کرد: پیروزی در دفاع مقدس موجب 
شکلگیری مقاومت در منطقه شد و این 
مظلوم  های  ملت  الگوی  امروز  تجربه 
دانشگاه  یک  مقدس  دفاع  است.  شده 
بود که درس های زیادی برای ملت ایران 
مقدس جمهوری  نظام  داشت  جهان  و 
اسالمی ایران به نظام مقتدر در منطقه 

شناخته شد.
و  پایداری  خصوص  در  موسوی  امیر 
ایران فهمید  اذغان کرد: ملت  مقاومت 
که باید روی پای خود بایستد و دست به 

روی دشمن دراز نکند.
از  دیگری  درس  مقاومت  و  پایداری 
است شما شاهد  مقدس  دفاع  دانشگاه 
هستید که در سال های اخیر دشمنان با 
فشار اقتصادی میخواستند ملت ایران را 
تسلیم کنند اما ملت ایران با ایمان به خدا 
مقابل دشمن ایستادند که موجب الگوی 
در منطقه شده است تنها راه بیزاری از 

دشمنان مقاومت است.
خاطرنشان  پایان  در  ارتش  کل  فرمانده 
کرد: دستاوردهای بزرگ ملت ایران بعد 
از جنگ تحمیلی مرهون رهبری است که 
توانسته است کشتی عظیم انقالب را در 
سمت  به  و  کند  هدایت  دشمنان  برابر 
پیشرفت رهنمون کند ما وظیفه داریم با 
هوشیاری کامل و تدابیر رهبر انقالب در 
مقابل دشمن ایستادگی کنیم و خود را 

آماده ظهور حضرت حجت)عج( کنیم.

رییسه  هیئت  عضو  بهرام  نژاد  زهرا 
شورای شهر تهران با حضور در مدرسه 
اشرفی اصفهانی در منطقه17 تهران، از 
لزوم همگرایی علم و دفاع سخن گفت و 
افزود: دختران هوشمند کشور می توانند 
انتظارات  و کاهش  همگرایی،تالش  با 
مدیریت  و  عبور  برای  را  کشور  مدیران 

شرایط فعلی یاری کنند. 
در  بهرام  نژاد  زهرا  آبرومند:  گزارش  به 
سال  آغاز  و  مدارس  بازگشایی  آیین 
امنایی  هیئت  مدرسه  در  تحصیلی 
منطقه17تهران  در  اصفهانی  اشرفی 

حضور یافت.
رییسه  هیئت  عضو  بهرام  نژاد  زهرا 
آیین  جریان  در  تهران  شهر  شورای 
مهرماه  اول  گفت:  تحصیلی  سال  آغاز 
علم  و  دفاع  میان  پیوند  یادآور  همیشه 
است.از سویی آغاز سال تحصیلی ست 
و از سویی هفته دفاع مقدس که حکایت 
از پیوند مدرسه دفاع از کشور ومدرسه 

آن  دهنده  نشان  دارد.و  علم  و  دانش 
توان  نمی  دست  یک  با  تنها  که  است 
آینده را ساخت.باید علم و دفاع از کشور 

در کنار هم قرار گیرند.
عضو هیئت رییسه شورای شهر تهران با 
ابراز خرسندی از حضور در دارالشهدای 
تهران گفت: باعث خوشحالی من است 
که امروز در دارالشهدای تهران و در این 
هم  دارم.من  حضور  دخترانه  مدرسه 
جزیی از خانواده ایثارگران هستم و نقش 
کوچکی در دفاع داشتم و حضور امروزم 
در این منطقه یادآور خاطرات دفاع بوده 
افتخار  ست.باعث  خوشحالی  باعث  و 
هستم.در  منطقه17  در  که  است  من 
مادران،خواهران  که مشابه  زنانی  جمع 
و دختران شهدا هستند و دست بر زانو 
گذاشته و برای ساختن آینده شان تالش 
می کنند. شما می توانید آینده ساز این 

کشور باشید.
وی با اشاره به باورمندی اعضای شورای 

و  به تالش  به جوانان شهر گفت:  شهر 
آینده سازی جوانان این شهر باور داریم 
مدارس  حیاط  سازی  مناسب  برای  و 
دخترانه تالش کردیم و در صحن علنی 
از  با اختصاص ۲0درصد  تا  مصوب شد 
بودجه به مناسب سازی، شرایط استفاده 
از حیاط و فضای باز برای فرزندان شهر 

تهران فراهم کند.
عضو هیئت رییسه شورای شهر تهران با 
تقدیر از اعالم آمادگی شهردار منطقه17 
گفت:  دخترانه  مدارس  بهسازی  برای 
فرسوده  مدارس  وجود  از  کلهری  آقای 
اطالع دادند و قابل تقدیر است که اعالم 
آمادگی کردند برای آنکه مناسب سازی و 
بهسازی این مدارس اقدام عاجل انجام 
آینده  که  عزیز  آموزان  دانش  تا  دهند 
سازان کشور هستند در مدارس مناسب 

و ایمنی تحصیل کنند.
سازماندهی  به  اشاره  با  بهرام  نژاد 
کنونی  شرایط  گفت:  مدارس  نیازهای 

ست.دختران  ای  ویژه  شرایط  کشور 
هستند  آن  از  و توانمندتر  هوشمندتر 
با  باید  و  نشوند  شرایط  متوجه  که 
هایشان  خانواده  به  ها  هزینه  کاهش 
کاهش  با  باید  دختران  کنند.  کمک 

هزینه  و  مصرف  کاهش  انتظارات، 
خانوار، پیوستگی با همدیگر و کمک به 
تولید در مسیر پیشرفت قدم بردارند تا 
مدیران کشور بتوانند شرایط فعلی را هم 

مدیریت کنند.

اسالمشهر – آبرومند: فرماندار شهرستان 
های  تحریم  اینکه  بیان  با  اسالمشهر 
ملت  مقاومت  با  ها  آمریکایی  ظالمانه 
ارزش  افزایش  گفت:  شده  اثر  بی  ایران 
بهبود  و  دالر  نرخ  و کاهش  ملی  پول 
نتیجه  کشور  اقتصادی  وضعیت  نسبی 
رونق یافتن فعالیت واحدهای تولیدی و 

صنعتی است.
فرمانداری  عمومی  روابط  گزارش  به 
اسالمشهر مسعود مرسلپور که در جلسه 
ستاد اقتصاد مقاومتی و کارگروه تسهیل 
و رفع موانع تولید شهرستان سخن می 
گفت، به دیدار هفته گذشته استانداران 
جمهور  رئیس  با  البرز  و  قم  تهران، 
و گفت: همانگونه  اشاره کرد  کشورمان 
نیز در این دیدار مورد تاکید دکتر روحانی بنگاههای اقتصادی و واحدهای تولیدی که مشاهده کردید توجه به رفع مشکالت 

قرار گرفت.
 وی در ادامه با اشاره اقدامات مهم صورت 
گرفته در یک سال اخیر در جهت رسیدگی 
به مسائل و مشکالت واحدهای تولیدی 
از  اسالمشهر  داشت:  اظهار  صنعتی  و 
ظرفیت کم نظیری در حوزه فعالیت های 
اقتصادی، کشاورزی و... برخوردار است 
و باید زمینه الزم را جهت رشد و توسعه 
را  اقتصادی در شهرستان  فعالیت های 

فراهم کنیم.
نشست  برگزاری  به  اسالمشهر  فرماندار 
تجار و تولیدکنندگان اسالمشهر با دفتر 
بازرگانی ایران و آفریقا اشاره کرد و ادامه 
فراهم  جهت  الزم  های  هماهنگی  داد: 
تولید  کاالهای  صادرات  زمینه  کردن 
برخی  به  شده در شهرستان اسالمشهر 

کشورهای آفریقایی فراهم شده است.
و  تجار  کرد:  تصریح  مرسلپور 
های  نشست  اسالمشهر  تولیدکنندگان 
تخصصی بیشتری با دفتر بازرگانی ایران و 
آفریقا خواهند داشت و نمایشگاهی جهت 
به  صادرات  قابلیت  که  کاالهایی  عرضه 
سایر کشورها را دارند و توسط واحدهای 
تولید می  تولیدی شهرستان  و  صنعتی 

شوند نیز برگزار خواهد شد.
گفتنی است در ادامه این جلسه مسائل 
و مشکالت شرکت تولیدی کوهین بتن، 
شرکت  ثمره،  قارچ  بندی  بسته  واحد 
تحقیقاتی و دانش بنیان پیشگاه صنعت 
تحقیقاتی صبح سعادت  و شرکت  غدیر 
آنها مطرح و تصمیماتی  توسط مدیران 

جهت رفع این مشکالت اتخاذ شد.

تمهیدی  هادی  –آبرومند:    پاکدشت 
فرماندار پاکدشت :پرورش گل در روستاها 
از  محور اصلی کارهای روستاییان میباشد 
و به همین دلیل پاکدشت پایتخت گل 

ایران نام گرفته است.
خبرنگاران  جمع  در  پاکدشت   فرماندار 
اظهار داشت: پاکدشت از جمعیت عشایر 
خوبی برخوردار است و دارای روستاهای 
فعالی است که پایه های اصلی فعالیت آنان 
دامداری و کشاورزی است.تمهیدی گفت 

از  پاکدشت  روستاهای  در  گل  :پرورش 
محور اصلی کارهای روستاییان میباشد و 
به همین دلیل پاکدشت پایتخت گل ایران 
نام گرفته و ظرفیت های خوبی ازجمله، 
سطح زیر کشت بردن گلهای شاخه ای و 
محصوالت صیفی جات گلخانه ای وجود 
دارد و در این راستا تولید ساالنه بیش از 
یک میلیارد شاخه گل را درپایتخت گل 
و  داخل کشور  به  ارسال  زمینه  با  ایران 

صادرات خارجی هم دارا هستیم.

وی با اشاره به اینکه پاکدشت از ظرفیت 
تبدیلی  صنایع  ایجاد  و  تولیدی  صنایع 
بخش کشاورزی، با توجه به بسترسازی 
را  پاکدشت  روستاهای  در  اشتغال  مهم 
نیز برخوردار است بیان داشت: نزدیکی 
از  تهران  شهر  به  پاکدشت  شهرستان 
سرمایه  جذابیت  زمینه های  مهمترین 
محسوب  منطقه  روستاهای  در  گذاری 

می شود.

امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران :

دستاوردهای بزرگ ملت ایران بعد از جنگ تحمیلی مرهون رهبری است

زهرا نژاد بهرام عضو هیئت رییسه شورای شهر تهران بیان داشت:

دختران باید با کاهش انتظارات و با کاهش هزینه خانوار به تولید کمک کنند 

مسعود مرسلپور فرماندار اسالمشهر:

بهبود وضعیت اقتصادی کشور نتیجه رونق یافتن فعالیت واحدهای تولیدی است

برگزاری نمایشگاه عکس شهرستان پاکدشت
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بر روی پل زاینده رود
 می ایستم و چشم می بندم

ادامه )۲ ( دل بانو خون شد) به بهانه پخش سریال 
بانوی سردار از شبکه سه سیما( 

بر  و  تهران شد  وارد  مخفیانه  شبانه  مریم  بی  بی 
سقف خانه ای روبروی مجلس شورای ملی در میدان 
بهارستان سنگر بندی کرد و منتظر سردار اسعد برادر 
خویش ماند تا به او رسید و جنگ درگرفت ، همو بود 

که فریاد زنده باد ایران ، زنده باد آزادی را در بهارستان سرداد و با تشویق 
همرزمانش به حمایت از جنبش مشروطه پرداخت و مشروطه خواهی 
را تنها ضمانت آزادی خواهی دانست. همین جسارت در عمل بود که 
نقش آفرینی قهرمان گونه وی در فتح تهران ، آوازه اش در سراسر ایران 
و در میان قوم لر پیچید و طرفدارانی یافت و به وی لقب سرداری دادند 
، این سردار مریم بختیاری بود که در جنگ جهانی اول به همراه دیگر 
سران بختیاری به مخالفت به حضور انگلیس و روس در ایران پرداخت 
و به انگلیسی ها ضربات سختی وارد کرد ، به طوری که پلیس جنوب 
، بی بی مریم را عنصری خطرناک و مستحق مجازات سخت دانست 
و با وی وارد مبارزه مسلحانه شد و این نگاه به قدری کینه دار شد ، 
هنگامی که روس ها ، اصفهان را فتح کردند ، به عمارت بی بی مریم 
حمله بردند و تمام وسایل منزل وی را غارت کردند و تمام اموالش را 
مصادره نمودند و این رفتار دولت بیگانه متخاصم و هنگ قزاق با بی 
بی مریم ، باعث گردید ، آوازه قهرمانی بی بی مریم در دفاع از آزادی و 
استقالل در سراسر ایران پیچید . بی بی مریم تنها مادر علیمردان خان 
و دیگر فرزندانش نبود و تنها خواهر سردار اسعد و دیگر برادرانش نیز ، 
بلکه تکیه گاه مهم و پناهگاه آزادی خواهان و چهره های مبارزی چون 
علی اکبر خان دهخدا ، ملک الشعرای بهار ، محمد مصدق و ... بود . 
بی بی مریم بیش از آن که ، تفنگ در دست گیرد اهل قلم و کتاب بود 
، و به تشویق برادر ، خواندن کتاب های تاریخی را از موضوعات مهم 
زندگی سیاسی اش می دانست و شاید آگاه بود از لوله تفنگ آزادی بیرون 
نمی آید بلکه با رشد خود آگاهی و افزایش دانش ، سواد و رشد خرد ، 
شخصیت و شعور انسانی است که سیاست در پیشرفت جامعه و توسعه 
کشور تجلی می یابد و برای همین به زنان و مردان و فرزندان خود از 
جمله علیمردان خان همواره کسب علم و دانش را تاکید می کرد و 
مخالف یاغی گری ، بیسوادی ، لمپن بازی و بی نظمی در محیط زندگی 
ایل بختیاری و جامعه ایران بود. وی در یکی از یادداشت های انتقادی 
خود به وضعیت زنان در جامعه ایران می نویسد : » در ایران زن های 
بدبخت یا باید بزک بکنند ، شبانه روز در فکر لباس و پودر و سرخاب 
باشند یا خیاطی و ریسمان تابیدن ، کار بزرگ آن ها همین است . 
افسوس که وجود چندین )میلیون( زن در خاک ایران از عدم علم برای 
هیچ کس اهمیتی ندارد ، کاری که به آن ها می دهند ، ترشی ، خیار 
، بادمجان انداختن است(.همین نگاه در باور بی بی مریم در تربیت 
فرزندانش از جمله علیمردان خان تأثیر بسزایی گذاشت و به متحد کردن 
زنان و مردان ایران در برابر رضا شاه پرداخت و پسر خود علیمردان خان 
را به جنگ با رضا شاه تشویق کرد . شاید بی بی مریم و علیمردان 
خان یک جا به دلیل مخالفت با سیاست ضد تمرکزگرایی ایل گرایی و 
دلیل دیگر سیاست تجدد گرایی خشونت پیشه رضا شاه در مخالفت با 
فرهنگ ایلیاتی به نظریه مبارزه مسلحانه با رضا شاه رسیدند و حاصل 
این درگیری دستگیری علیمردان خان و حبس و اعدام در زندان قصر 
بود که خود حکایت عجیبی است از جسارت و شجاعت علیمردان خان 
که در روایت شاهد عینی این ماجرا ، جعفر پیشه وری رهبر فرقه تجزیه 
طلب دموکرات آذربایجان بدین گونه آمده است: » در آخرین لحظاتی که 
می خواستند وی را به چوبه دار ببندند کاله پهلوی خود را به نشان نفرت 
از رژیم پهلوی مچاله کرد و دور انداخت و صدای رسایش که می گفت 
زنده باد ایران و آزادی با صفیر چند گلوله خاموش شد و لحظاتی بعد 
جسد بیجان مردی که دلی چون شیر و عزمی پوالدین داشت و در 
میدان های جنگ هیچ رزمنده ای پشت او را ندیده بود دمر بپای چوبه 

دار بر زمین در غلطید.«
و خبر مرگ علیمردان خان وقتی به بی بی مریم رسید ، به شیوه مویه 
کنان زنان بختیاری در سوگ علیمردان خان فرزند شجاعش فرو رفت و 
شیره جانش چون بسوخت ، دل بانو خون شد و از فشار مصیبت فرزند 
به بیماری سرطان مبتال گشت و سه سال بعد در سن شصت و سه 

سالگی روی در نقاب خاک کشید. 
و اینک این قبر کوچک ، امانتدار جسمی بزرگ و مامن روحی بلند است 
که در تاریخ آزادیخواهی ملت ایران اسطوره ای از شجاعت ، صبر و 
مقاومت در راه پایداری ملی و اعتالی نام بلند ایران است : درود بر شما 

بانوی سردار ، خان بی بی مریم بختیاری
نویسنده : احسان تاجیک، کارشناس ارشد تاریخ

اثرات و معضالت قلیان

 قلیان وسیله ای است که در زمان های قدیم در چایخانه ها پیدا می 
شد و طرفدارانش هم پیرمردهایی بودند که برای گذراندن وقت در 
قهوه خانه می نشستند و چایی می خورند و قلیان هم می کشیدند اما 

امروز قلیان، نه سن و سال می شناسد و نه زن و مرد.
جوانان  های  سرگرمی  جذابترین  از  یکی  به  تبدیل  متأسفانه  قلیان 

امروزی شده است.
امروزه اگر اسمی از تفریح و رفتن به طبیعت به میان می آید نخستین 
وسیله ای که جلوتر از همه وسایل به همراه برده می شود قلیان است. 
این پدیده که در حال حاضر به یک معضل پنهان اجتماعی تبدیل شده 
است از آن جهت چهره منفوری به خود نگرفته که اغلب آن را بی ضرر 
و غیر قابل اعتیاد دانسته یا کم ضررتر از مصرف سیگار قلمداد کنند.

تنها خاصیت تصفیه کنندگی و محافظتی  نه  قلیان  آب موجود در 
در مقابل دود ناشی از سوختن تنباکو را ندارد بلکه به دلیل افزایش 
رطوبت باعث افزایش میزان جذب ریوی آن می گردد. مواد سمی 
قلیان نه تنها کمتر از سیگار نیست بلکه بعضی مواد خطرناک از جمله 
دوده، مونواکسید کربن و نیکوتین موجود در دوده آن از سیگار بیشتر 

می باشد.
مقدار تنباکوی مصرفی در یک وعده قلیان کشیدن معادل مصرف ۲0 
تا 50  نخ سیگار است، به همین دلیل با افزایش سطح نیکوتین خون، 
مصرف کننده به ظاهر تفننی برای رفع نیاز خود به روش آسان تری که 

همان مصرف سیگار است روی می آورد.
مصرف طوالنی مدت نیکوتین منجر به بیماریهای گوناگون از جمله 

بیماریهای قلبی و عروقی و بروز سرطان ریه می گردد.
یا  از عواملی که موجب تشدید عوارض جانبی مصرف تنباکو  یکی 
سیگار می گردد تعداد دفعاتی است که فرد در یک روز اقدام به مصرف 

این مواد می نماید.
علی ارشاد سرابی – کارشناس ارشد حقوق 

نگاه ویژه

یادداشت

فرهنگی

تقدیر رئیس و اعضای شورای اسالمی 
باقرشهر از مدال آور کشتی آزاد 

پیشکسوتان جهان
باقرشهر-آبرومند: همزمان با هفته تربیت بدنی رئیس و اعضای شورای اسالمی 

باقرشهر از حسین ساداتی مدال آور کشتی آزاد پیشکسوتان جهان تقدیر و تجلیل کردند. در این مراسم رئیس و اعضای 
شورای اسالمی باقرشهر همزمان با هفته تربیت بدنی و ورزش حسین ساداتی نفر سوم مسابقات جهانی کشتی آزاد 

پیشکسوتان در کشور گرجستان با اهدا لوح و هدیه تقدیر نمودند. 
رئیس شورای اسالمی باقرشهر در این دیدار صمیمانه از تالش های این پیشکسوت طی سال های متوالی در عرصه 
ورزش باقرشهر قدردانی کرد و گفت : بسیار خرسندیم که باقرشهر شاهد ورزشکاران باسابقه و دالوری همچون 

شماست تا با افتخار آفرینی نام شهر را پرآوازه کنند . 
ابراهیمی در ادامه افزود: اعضای شورای اسالمی باقرشهر و مدیریت شهری هموراه درصدد است تا بتوانیم شرایطی در 
سطح شهر به وجود بیاوریم تا توسعه همه جانبه ورزش را در بین همه اقشار جامعه شاهد بوده و با برداشتن مسائل و 

مشکالت پیش رو در عرصه تربیت بدنی ، قهرمانانی ملی و بین المللی بیشتری پرورش دهیم .

قزوین : آبرومند: استاندار قزوین گفت: 
استفاده  با  بنیان  دانش  های  شرکت 
در صورت  دانش  با  و  جوانان خالق  از 
ارتباط بیشتر با صنعت و کشاورزی می 
اقتصادی  مشکالت  گشای  گره  توانند 

باشند.
در جلسه ستاد  پور  الله جمالی  هدایت 
با  که  قزوین  استان  مقاومتی  اقتصاد 
و  علمی  معاون  ستاری،  سورنا  حضور 
استانداری  در  جمهور  رئیس  فناوری 
برگزار شد اظهارداشت: از این که دکتر 
قزوین  استان  معین  عنوان  به  ستاری 
تعیین شده اند برای ما یک فرصت برای 
حل مشکالت خود در این عرصه است.

با  استان  یک  قزوین  کرد:  بیان  وی 
ظرفیت های خوب کشاورزی، صنعتی و 
گردشکری است و می تواند در صورت 
ملی  عرصه  در  کشوری  های  حمایت 

نقش بیشتری ایفا کند.
توسعه  کرد:  تصریح  قزوین  استاندار 

کشور نیازمند اتکا به علم و فناوری است 
و در سالهای اخیر در حمایت از شرکت 
شده  خوبی  کارهای  بنیان  دانش  های 
باوری  خود  مرحله  به  زیادی  جوانان  و 
رسیده و توانسته اند  کارهای مهمی را 

عملی کنند.
جمالی پور بیان کرد: امروز جوانان خالق 
و مبتکر و با دانش زیادی توانسته اند از 
ثروت  و  محصول  تولید  به  خود  دانش 
برسند و اگر حمایت ها جدی باشد به 

دستاوردهای خوبی خواهیم رسید.
وی گفت: با اعتماد به جوانان امروز به 
که  جایی  در  که  ایم  رسیده  ای  مرحله 
وابسته بودیم توانسته ایم نیاز خود را در 
ارزشمند  روند  این  و  تولید کنیم  داخل 

است.
ما  جوانان  یادآورشد:  قزوین  استاندار 
آمادگی دارند در صحنه جدیدی که با راه 
ایجاد  بنیان  دانش  های  اندازی شرکت 
شده بتوانند در علم و فناوری کارهای 

نیازمند  امر  این  اما  انجام دهند  بزرگی 
حمایت منطقی و بموقع از آنهاست.

بودن  طوالنی  از  انتقاد  با  پور  جمالی 
روند صدور مجوزها گفت: گاهی اوقات 
برخی استعالم ها تا ۲00  روز طول می 
کشد که منطقی نیست لذا ما در استان 
یا  منفی  های  پاسخ  تا  کردیم  مصوب 
مثبت بادلیل روشن و مستدل حداکثر 
در ۲0 روز داده شود و اگر مدیری جواب 
تا  کنیم  می  تلقی  مثبت  را  آن  ما  نداد 

متقاضی معطل نشود.
استان  در  ما  رویکرد  کرد:  بیان  وی 
سیاست تسهیل گری و کمک به توسعه 
شرکت  از  حمایت  با  استان  اقتصادی 
راه  این  در  و  است  بنیان  دانش  های 

جدی هستیم.
صنعت  بخش  در  گفت:  پور  جمالی 
گره هایی داریم که با تقویت جوانان و 
توانیم  می  تولید  سمت  به  آنها  هدایت 
کارهای بزرگی انجام دهیم و باید رابطه 

صنعت، تولید و دانشگاه و شرکت های 
دانش بنیان را تقویت و بیشتر کنیم تا 

خروجی کار بهتر شود.
و  اعتمادسازی  باید  اظهارداشت:  وی 
از یکدیگر حمایت کنیم تا با استفاده از 
در  صنعت  و  کشاورزی  بخش  ظرفیت 

کشور سرآمد شویم.
استاندار قزوین بیان کرد: باید بپذیریم 
امروز که فروش نفت کشور متوقف شده 
مالیاتی  خوار  جیره  نوعی  به  ما  همه 
بخش  های  که  همین شرکت  هستیم 

خصوصی آن را پرداخت می کنند.

قزوین – آبرومند: اولین جلسه شورای 
اطالع رسانی استان به ریاست منوچهر 
حبیبی معاون سیاسی امنیتی استاندار 
اسماعیلی  حسین  محمد  دبیری  و 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی قزوین 
اطالع  شورای  اعضای  حضور  با  و 
رسانی استان در سالن جلسات معاونت 

سیاسی استانداری قزوین برگزار شد.
جلسه  دراین  اسماعیلی  محمد حسین 
با اشاره به مصوبه جدید هیات وزیران 
در خصوص شورای اطالع رسانی کشور 
این  به  توجه  با  بیان کرد:  استان ها  و 
اطالع  شورای  در  تغییراتی  مصوبه 
رسانی استان قزوین نیز به وجود آمده 

است
در  و  کنونی  شرایط  در  گفت:  وی 
فضایی که تمامی دشمنان کشور برای 

ایران  اسالمی  نظام جمهوری  به  ضربه 
رسانه  بحث  دارند،  تعامل  یکدیگر  با 
می  اهمیت خاصی  دارای  دولت  در  ها 
از  دشمن  استفاده  به  توجه  با  و  باشد 

ای جهت  رسانه  ابزار  و  فضای مجازی 
دستیابی به اهداف شوم خود، بالطبع 
از  ها  رسانه  در  ما  عملکرد  و  نقش 

اهمیت بسزایی برخوردار می باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
دارد  اهمیت  آنچه  اظهار کرد:  قزوین 
این است که بتوانیم تمامی عملکردها 
و زحمات و تالش های دولت را به طور 
شایسته ای به دنیا اطالع رسانی کنیم 
بزرگنمایی  دنبال  به  دشمن  که  چرا 
نواقص موجود در دستگاه هاست و این 
حوزه  در  هماهنگی  که  ماست  وظیفه 

رسانه ای داشته باشیم.
اسماعیلی عنوان کرد: اطالع رسانی در 
قالب آزادی بیان و استقالل عمل رسانه 
ها مورد تایید دولت و محور عملکرد ما 

می باشد.
اهمیت  شورا  این  در  آنچه  افزود:  وی 
ساماندهی  بتوانیم  که  است  این  دارد 
در وضعیت موجود رسانه ها و پایش در 
الهویه  مجهول  های  و کانال  ها  شبکه 

بتوانیم  راستا  این  در  و  باشیم  داشته 
تمامی رسانه ها را شناسنامه دار کنیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
در  قزوین  استان  کرد:  تصریح  قزوین 
حوزه رسانه بسیار فعال است و این یک 
فرصت و نقطه مثبتی است که به کمک 

این شورا از آن استفاده خواهیم کرد.
فرهنگ  کل  اداره  گفت:  اسماعیلی 
به  دبیر  عنوان  به  اسالمی  ارشاد  و 
دنبال پیگیری امور و مصوبات شورای 
آنچه اهمیت  اطالع رسانی می باشد و 
رسانه  پایش  بحث  اول  درجه  در  دارد 
امر  این  که  است  قزوین  استان  در  ها 
توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد استان 
حال  در  مطبوعات  خانه  همراهی  با 

پیگیری است.

فناوری  محققان موفق شده اند 9 گونه 
سبزیجات از جمله گوجه فرنگی، تربچه 
شده  سازی  شبیه  خاک  در  را  لوبیا  و 
برداشت  ماه و مریخ کشت و محصول 

کنند.
برای  ناسا  رویای  رسد  می  نظر  به   
رنگ  کم  کم  مریخ  در  سازی  شهرک 
همین  در  گیرد.  می  خود  به  حقیقت 
مشغول  وقفه  بی  دانشمندان  راستا 
فعالیت هستند تا مشکل تامین غذا در 

این زمینه را حل کنند.
از  مختلف  گونه   9 محققان  اکنون 
فرنگی  از جمله کینوا،گوجه  سبزیجات 

و تربچه را بررسی کرده اند که  قابلیت 
رشد در خاک ماه و مریخ را دارند.

آنها خاک شبیه سازی شده ماه و مریخ 
را با برخی مواد ارگانیک ترکیب کردند و 
توانستند میوه و دانه برخی محصوالت 
برخی  کنند.  برداشت  را  کشاورزی 
کشت  برای  ها  میوه  و  ها  دانه  این  از 
نسل جدید محصوالت کشاورزی به کار 

خواهد رفت.
محققان دانشگاه واشنگتن سعی کردند 
خاک  در  را  مختلف  محصول  نوع   10
کشت  مریخ  و  ماه  شده  سازی  شبیه 
ترتیزک،  این تحقیق  کشت  کنند. در 

گندم سیاه، گوجه فرنگی،تربچه، کینوا، 
اسفناج، لوبیا، شابانک)rocket(، پیاز 
فقط  و  بررسی شد  فرنگی  تره  و  کوهی 

کشت اسفناج موفقیت آمیز نبود.
به  توجه  با  ماه   خاک  سازی  شبیه 
انجام  زمین  به  ارسالی  های  نمونه 
شده است. اما هنوز نمونه ای از خاک 
مریخ به زمین فرستاده نشده، بنابراین 
توجه  با  مریخ  خاک  تحقیق  این  در 
و  وایکینگ  لندرهای  که  اطالعاتی  به 
اند،  کرده  ثبت   Pathfinder مارس 

شبیه سازی شد.

هدایت الله جمالی پور استاندار قزوین تأکید کرد:

برخی استعالم ها تا ۲۰۰  روز طول می کشد که منطقی نیست
  ما در استان مصوب کردیم حداکثر در ۲۰ روز پاسخ  داده شود

محمدحسین اسماعیلی مدیرکل اداره فرهنگ و اسالمی قزوین بیان داشت:

اطالع رسانی همراه با حقیقت، آزادی بیان و استقالل عمل رسانه ها 
مورد تایید دولت و محور عملکرد ما می باشد

کاشت گوجه فرنگی و لوبیا در کره ماه 

نمایشگاه برگزاری 
 کانون پرورش فکری کودکان

 در شهرستان قرچک
 قرچک – خبرنگار آبرومند: بهروز مشتاق رئیس اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمی شهرستان قرچک از نمایشگاه اقوام و عشایر شهرستان قرچک 
شده  دایر  قرچک  شهرستان  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون   ۲ شماره  مرکز  محل  در 

است بازدید کرد.
در این بازدید خانم مظفری رئیس مرکز شماره ۲ کانون به تشریح و چگونگی برگزاری نمایشگاه 
اشاره و عنوان کرد: کلیه عروسک های اقوام، چادر عشایری و حتی نحوه دوشیدن شیر را بچه 

های کانون با ظرافت و دقت بسیار خوبی طراحی و ساخت آن را انجام داده اند.
از  بازدید  جهت  مندان  عالقه  و  است  دایر  مهرماه  آخر  تا  نمایشگاه  گفت:  همچنین  مظفری 
نمایشگاه فوق می توانند همه روزه از ساعت 11 لغایت 17 به نشانی قرچک- خیابان محمدآباد- 

مهدیه 3۴- مرکز شماره ۲ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مراجعه نمایند.

رویداد  و  اتفاق  یک  جریان،  یک  ایجاد  برای  تردید  بی 
فرهنگی مناسب و درخور باید بها داد، تفکر کرد، زحمت 
کشید و چه بسا تاوان داد. در جامعه و دوره عجیبی که 
فن آوری اطالعات و دیجیتال و عصر ارتباطات و اینترنت 
بیداد کرده و هجوم اطالعات)چه درست و چه نادرست( 
آنچنان زیاد شده که تفکیک آن بسیار دشوار و در بعضي 
مقاطع ناشدنیست، فرهنگ و فرهنگ سازی واژگان کلیدی 
و راهنمایی خوبیست که باید بیشتر به آن بها داد. ایران و 
ایرانی که مدعی داشتن تمدن و فرهنگ و هنر چندین هزار 
ساله ست و در کنار آن از منابع غنی و سرشار دین اسالم 
بهره مند است انتظار می رود که بها بیشتر به این مقوله 
بدهد. با این مقدمه کوتاه می پردازیم به موضوع خاصی که 
فرهنگ و فرهنگ سازی می تواند نقش تاثیر گذاری در آن 

داشته باشد؛ استفاده صحیح از شبکه های اجتماعی.

امکانات ویژه و فراوان و بروز گوشی های موبایل که امروزه 
بیشتر از آنکه وسیله ای برای برقراری ارتباط باشند وسیله 
ای شده اند برای جمع آوری اطالعات و اسناد شخصی، 
سرگرمی و گذران وقت و... این امکان را فراهم ساخته که هر 
فردی به راحتی می تواند سطح خالقیت و تفکر و اطالعات 
و سلیقه خود را با دیگران به نمایش بگذارد بدون هیچ و 
کنترل کننده خاص. اینستاگرام، تلگرام، واتساپ و... از 
جمله این اپلیکیشن های عجیب و در عین حال ساده و 
قابل استفاده ایست که دیگر برای استفاده از آن محدوده 
سنی نمی توان مشخص کرد. هر فردی با هر انگیزه ای می 
تواند به راحتی و با چند کلیک در برنامه مورد نظرش ایده و 
تفکرش را با دیگران به اشتراک بگذارد. از کانال ها و گروه 

های خانوادگی و دوستانه و کاری تا...
اما نکته ای که باید روی آن زوم کرد و دقت بسیار داشت، 

فرهنگ استفاده صحیح و بجا از این فن آوری هاست. بر 
کسی پوشیده نیست که این امکانات پر زرق و برق که هر 
روز هم به تعداد آن افزوده می شود،مشکالت زیادی را به 
وجود آورده که برون رفت از آن بسیار سخت و پیچیده ست. 
متأسفانه در بیشتر مواقع در مقابله با این نوع مشکالت در 
کشورمان بجای استفاده بجا از مقوله فرهنگ سازی سراغ 
راه های بازدارنده ای می روم که اتفاقا مشکل را حادتر و 
سخت تر می کند. مثال بحث فیلترینگ که قرار بود سدی 
باشد برای استفاده ناصحیح از بعضی از این اپلیکیشن ها 
که اتفاقا فضارا محیا ساخت برای آشنایی با مقوله فیلتر 
شکن و پروکسی ها و... که ماجرا را حادتر ساخت. شکی 
نیست که هجوم اطالعات و برنامه ها که هر روز با یک 
شکل و ظاهر و امکانات جدید از راه می رسند آنقدر زیاد 
شده که شاید بحث در مورد تک تک آنها زمان و فرصت 

زیادی می خواهد اما فراموش نکنیم می توان با فرهنگ 
سازی استفاده صحیح از آنها تا حدود زیادی راه را هموار 
ساخت.فراموش نکنیم که اتفاقا به وفور دیده می شود 
که خیلی ها توانسته اند از این امکانات نهایت بهره را 
ببرند و به اهداف بزرگی دست پیدا کنند. چاقو وسیله 
برنده و خطرناکی که می تواند براحتی جان یک انسان 
را بگیرید اما همان چاقو وسیله ای شده برای استفاده 
های فراوان. بی گمان پشت صحنه ساخت تمامی این 
برنامه ها و نرم افزار ها تفکر و هدف بوده که آشنا شدن 
با آنها راه را هموارتر می کند. در آینده سعی می کنیم در 
بیشتری  کاربرد  اپلیکیشن ها که  این  از  تعدادی  مورد 
دارند بیشتر صحبت کنیم به این امید که بتوان با فرهنگ 
آنها شاهد مشکالت  از  کردن  استفاده  درست  و شیوه 

کمتری باشیم.

با فرهنگ بروز شوید

Abroumand98@gmail.comبه قلم احمد رضا فیروزی
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شامره پنجمسال اول  

ساالد ماکارانی

مواد الزم ساالد ماکارونی با طرز تهیه ای خوشمزه:
 خیار شور ۲00 گرم - هویج ۲ عدد بزرگ - ماکارونی فرمی 1 بسته- 

فلفل دلمه 1 عدد- نخود سبزپخته شده ۲00 گرم
 ذرت شیرین پخته شده ۲50 گرم  - ژامبون مرغ یا گوشت 300 گرم-  
لیمو ترش 1 عدد- سس مایونز 500 گرم- روغن زیتون نصف ته 

استکان - نمک و فلفل سیاه و زرد چوبه به میزان کافی
طرز تهیه ساالد ماکارونی خوشمزه و مجلسی

برای پخت ساالد ماکارونی ابتدا ماکارونی ها را در ظرف آب جوش که به 
آن روغن زیتون، زرد چوبه و نمک اضافه کردیم میریزیم تا بیشتر از حد 
معمول که زمان پخت ماکارانی هاست بپزد تا کامال نرم شود. بهتر است 
در آبی که برای پخت ماکارونی آماده کردیم روغن و نمک بیشتری بریزید 
تا طعم ماکارانی ها بهتر شود. سپس ماکارانی ها را هنگام آبکش کردن 
چند بار با آب خنک بشویید تا کامال سرد شوند.. بقیه مواد ترکیبی را 
که شامل نخود فرنگی ، ذرت ، ژامبون نگینی خرد شده ، فلفل دلمه 
ریز خرد شده ، هویج پخته شده رنده شده که البته بهتر است با دنده 
درشتر رنده شود و خیار شور نگینی خرد شده و ماکارانی پخته آماده 
شده مخلوط میکنیم . برای درست کردن سس ساالد ماکارونی ابتدا 
در ظرفی سس مایونز را می ریزیم و به آن فلفل سیاه و آب لیموی تازه 
گرفته شده اضافه میکنیم و هم میزنیم و به داخل بقیه مواد ترکیب شده 
اضافه میکنیم و خوب هم میزنیم تا همه مواد در کنار هم میکس شوند. 
ساالد ماکارونی آماده شده را در ظرف سر پوشیده مورد نظر بریزید و به 
مدت یک ساعت قبل از مصرف در یخچال نگهداری کنید و بعد نوش 

جان کنید.
)گردآورنده: الهام غرقانی(

خواص انبه

انبه از خانواده میوه های آلویی می باشد، گیاهی خوراکی که قسمت 
گوشتی خارجی آن قشایی است که دانه را در بر گرفته است. انواع 

زیتون ، خرما و نارگیل از اعضای همین خانواده محسوب می شوند.
انواع  به  دانه هایشان  سایز  و  طعم  شکل،  رنگ ،  نسبت  به  انبه ها 
مختلفی تقسیم می شوند. اگرچه در رنگ پوست انبه ها از سبز تا 
قرمز، زرد یا نارنجی تنوعاتی به چشم می خورد اما گوشت داخلی آن 
غالبا زرد طالیی است. انبه ها طعمی شیرین و خامه ای مانند دارند و 

بالغ بر 2۰ نوع ویتامین و مواد معدنی در آنها یافت می شود.
انبه ها از متداول ترین میوه های مصرفی در سرتاسر جهان هستند. 
برخی از خواص مصرف انبه در حفظ سالمت عبارتند از کاهش خطر 
به  ابتال  با شبکیه چشم، کاهش خطر  مرتبط  نابینایی  اختالالت 
سرطان روده، بهبود در هضم غذا و حفظ سالمت استخوان ها و حتی 

انبه فوایدی برای پوست و مو دارد.
این اطالعات از مجموعه مقاالت مرتبط با فواید مواد غذایی محبوب، 
در مرکز علمی اخبار که وظیفه عمده آن جمع آوری مقاالت است، 
آنجا به تجزیه تحلیل مواد مغذی پرداخته و  تهیه شده است. در 
نگاهی موشکافانه به فواید احتمالی آنها در حفظ سالمت و به بررسی 
چگونگی گنجاندن انبه بیشتر در برنامه غذایی می شود، و البته 

خطرات احتمالی ناشی از مصرف انبه نیز بررسی شده است.
ارزش غذایی انبه

۱ فنجان انبه خرد شده حاوی ۱۰۰ کالری، ۱ گرم پروتئین، ۰.۵ گرم 
چربی، 2۵ گرم کربوهیدرات )2۳ گرم قند و ۳ گرم فیبر(، ٪۱۰۰ 
ویتامین C مورد نیاز بدن، ۳۵٪ ویتامین A مورد نیاز، 2۰٪ از فولیت، 
۱۰٪ ویتامین ۶B، و ۸٪ از ویتامین K و پتاسیم را تامین می کند. 
وجود انبه در برنامه غذایی عالوه بر تامین مس، کلسیم و آهن، 
آنتی اکسیدان هایی از قبیل زیاکسانتین و بتاکاروتین را برای بدن به 

ارمغان می آورد.
۸  خاصیت انبه

۱-انبه برای زوال شبکیه ناشی از افزایش سن
2-خواص انبه برای پیشگیری از آسم

۳- پیشگیری سرطان
4- سالمت استخوان ها با مصرف انبه

5-خواص درمانی انبه برای دیابت
6-گوارش بهتر با خوردن انبه

7-خاصیت انبه بر بیماری های قلبی
۸-انبه و پوست و مو

)گردآورنده : الهام غرقانی(

آشپزی

فواید میوه و نوشیدنی ها

گردون  تاج  غالمرضا  آبرومند:   – تهران 
معتقد است: »به دلیل این که آثار روانی 
تورم خیلی زیاد است، حذف صفر از پول 
ملی یکی از روش های کاهش نرخ فزاینده 
تورم است و نمی شود سیاستی جایگزین 

آن کرد.«
مریم فکری: با تصمیم هیات دولت، روند 
حذف ۴ صفر از پول ملی کلید خورد. این 
نشات  تورمی  از  می رسد  نظر  به  تصمیم 
ایران  اقتصاد  است  نیم قرن  که  می گیرد 
درگیر آن است؛ به طوری که اسکناس های 
تبدیل  حتی  و  بزرگی شان  وجود  با  رایج 
تورم  برابر  در  تومان،  به  ریال  غیررسمی 
انباشته، کارایی خود را از دست داده اند. 
این الیحه پس از ارائه از سوی بانک مرکزی 
در  نیز  دیگر  خوان  دو  دولت،  تصویب  و 
و  اسالمی  شورای  مجلس  دارد:  پیش 
دو  مذکور  الیحه  اگر  نگهبان.  شورای 
مرحله باقی مانده را نیز طی کند، 10 هزار 
یک  به  تبدیل  تومانی(  )هزار  فعلی  ریال 
پول  از  تا هم ۴ صفر  تومان خواهد شد 
ملی حذف شود و هم تومان بر تخت ریال 

بنشیند.
اقتصادی  تحلیلگران  و  کارشناسان 
تورم  با  کنونی  شرایط  در  که  معتقدند 
 4 حذف  امکان  در کشور،  باال  تورم  به 
غالمرضا  ندارد.  وجود  ملی  پول  از  صفر 
و  برنامه  کمیسیون  رییس  تاج گردون، 
بودجه مجلس نیز در کافه خبر خبرآنالین 
از  صفر  حذف  فایده  و  هزینه  تحلیل  در 
اطمینان  اگر  »ما  کرد:  عنوان  ملی  پول 
ساله  چند  دوره  برای  که  باشیم  داشته 
پول  از  صفر  حذف  اجرای  داریم،  ثبات 
عددها  واقعا  چون  ندارد،  اشکالی  ملی 
کار ما را سخت کرده است.« وی متذکر 
شد: »اجرایی سازی این طرح به صورت 
کلی برای اقتصاد کشور ضرری ندارد، اما 
باید متناسب با آن سیاست های تثبیتی را 
هم به کار گرفت.« تاج گردون تاکید کرد: 
»اگر با حذف ۴ صفر دوباره شاهد شرایط 
منفی روانی و تورم باشیم، اجرایی سازی 
این طرح ارزشی نخواهد داشت، بنابراین 
به  باره  این  در  اقدامی  هر  از  قبل  باید 

بررسی های کارشناسی پرداخت.«

آنچه در ادامه می خوانید، مشروح گفت وگو 
بودجه  و  برنامه  کمیسیون  رییس  با 

مجلس است.
کلیات الیحه حدف ۴ صفر از پول ملی در 
شد.  تصویب  دولت  در  امسال  مردادماه 
در  حالی  در  ملی  پول  از  صفر   ۴ حذف 
که  است  مطرح  کشور  اقتصادی  فضای 
اقتصاد کشور در شرایط تورمی قرار دارد 
و ارزش پول ملی نیز به شدت کاهش پیدا 
کرده است. به نظر شما در شرایط فعلی 
از پول ملی می تواند مفید  حذف ۴ صفر 

باشد؟
از کشورها  خیلی  در  پول  از  صفر  حذف 
مواجه  طوالنی مدت  فزاینده  تورم  با  که 
شدند، اتفاق افتاده است. حذف صفر از 
پول، حرف بی ربطی نیست، حرف درستی 
است. کشورهایی هم که این کار را کردند، 
نتیجه اش را گرفتند. اما نکته این جاست 
که یک سری اتفاقات در کنار این سیاست 
نباید  موضوع  این  و  گیرد  صورت  باید 
فراموش شود. برای مثال، اگر قرار باشد 
روند فزاینده نرخ تورم ادامه داشته باشد، 
حذف ۴ صفر از پول ملی کار عبثی است. 
یعنی مجموعه اقدامات دولت در کنار این 
موضوع باید صورت گیرد. به عبارتی، باید 
رشد  داریم  اطمینان  این  از  بعد  بگوییم 
نقدینگی باال نداریم و تورم فزاینده اتفاق 
نمی افتد؛ در غیر این صورت، دوباره سال 
باید سیاست حذف  بعد و سال های بعد 

اقتصادی ما  اجرایی شود. سیستم  صفر 
متاسفانه به این مسایل عادت کرده است.

هنوز دولت درباره این الیحه در مجلس 
بحث نکرده است که ببینیم برنامه دقیق 
البته حذف ۴ صفر ضرر  دولت چیست. 
ندارد، اما برای این که ببینیم چقدر منافع 

دارد، باید روی آن بررسی کرد.
اگر  شما،  صحبت های  به  توجه  با  یعنی 
به  شود،  اجرایی  امسال  صفر   ۴ حذف 

صالح کشور نیست؟
مشکلی با این موضوع ندارم.

نرخ تورم اما باالست.
ثبات  اما  است،  کاهنده  تورم  نرخ  روند 
باشیم که  اطمینان داشته  اگر  ما  ندارد. 
برای دوره چند ساله ثبات داریم، اجرای 
ندارد،  اشکالی  ملی  پول  از  صفر  حذف 
چون واقعا عددها کار ما را سخت کرده 
است. من خودم که در کمیسیون برنامه 
برایمان  اعداد  خواندن  هستم،  بودجه  و 

خیلی سخت شده است.
شما فکر می کنید هزینه و فایده حذف ۴ 

صفر از پول ملی چیست؟
ندارد.  به نظرم هزینه ای  اما  دارد،  فایده 
هزینه این طرح در حذف چاپ پول است، 
بیشتر  خیلی  روانی  نظر  از  آن  فواید  اما 

است.
کشوری مانند ترکیه، سیاست حذف صفر 
از پول ملی را اجرایی کرد و موفق هم بود. 
این کشور به نظر شما همزمان با اصالح 

را  از پول ملی  ساختار پولی، حذف صفر 
از پول  این که حذف صفر  یا  اجرایی کرد 

ملی در زنجیره آخر بود؟
به  بود.  پولی  اصالح ساختار  با  همزمان 
نظر من حذف صفر از پول ملی را دو سه 
سال پیش اجرایی می کردیم، خیلی بهتر 
بود؛ چراکه ثبات در اقتصاد کشور بیشتر 
حکمفرما بود. اجرایی سازی این طرح به 
ضرری  اقتصاد کشور  برای  کلی  صورت 
ندارد، اما باید متناسب با آن سیاست های 
تثبیتی را هم به کار گرفت. اگر با حذف 
۴ صفر دوباره شاهد شرایط منفی روانی 
طرح  این  اجرایی سازی  باشیم،  تورم  و 
ارزشی نخواهد داشت، بنابراین باید قبل 
بررسی های  به  باره  این  در  اقدامی  هر  از 

کارشناسی پرداخت.
مجلس باید مطمئن شود در کنار الیحه 
اجرای  دنبال  به  دولت  صفر،   ۴ حذف 
سیاست های تثبیت ارزش پول ملی است؛ 
این  تصویب  از  پس  تورمی  چنین  نباید 

الیحه تکرار شود.
رییس کل بانک مرکزی عنوان کردند که 
از پول ملی دو سال زمان  حذف ۴ صفر 
می خواهد. فکر می کنید این میزان زمان 

کافی است؟
آن  درباره  که  ندیدم  را  طرح  هنوز  من 
بحث کنیم. از نظر تئوری درباره موضوع 
اجرایی  فرآیندهای  درباره  اما  می دانم، 
پول،  چاپ  باالخره  ندارم.  اطالع  آن 
اسناد مالی، دارایی ها، ارزش دارایی ها و 

نسبت ها مطرح است.

برخی از کارشناسان عنوان می کنند که از 
نقدینگی ۲ هزار هزار میلیارد تومانی که 
وجود دارد، ۴0 تا ۴۵ درصد آن اسکناس و 
سکه است و بقیه سپرده های بانکی است. 
با توجه به این میزان اسکناس و سکه ای 
که وجود دارد، برخی از کارشناسان عنوان 
می کنند که اصال حذف صفر از پول ملی 

الزامی ندارد.
دو  در  ملی  پول  از  صفر  حذف  ببینید، 
وجه اثر می گذارد، هم سپرده های بانکی 
به طور  اختیار مردم.  در  نقدینگی  و هم 
کلی، نسبت های صورت های مالی تغییر 
است،  مردم  دست  در  که  پولی  می کند. 

بخشی از کار است و این که مردم به کم 
شدن صفرها عادت کنند. موضوع دیگر، 
نسبت های مالی، سود بانکی، دارایی های 
خارجی، سهم دارایی های خارجی در پایه 

پولی و... است.
دالیل  از  یکی  می کنند که  عنوان  برخی 
ملی،  پول  از  صفر   ۴ حذف  برای  دولت 

کاهش بار روانی تورم است.
کال وجه قالب این سیاست، روانی است، 
اما من معتقدم که حذف صفر از پول ملی 
همه بخش های اقتصادی را تحت تاثیر قرار 
می دهد. در واقع چه کسی که پول در جیب 
خود دارد، چه کسی که در بانک سپرده 
گذاشته و چه کسی که با نسبت سپرده ها 
بازی کرده، تحت تاثیر  یا نسبت سودش 
است  ممکن  مثال،  برای  می گیرد.  قرار 
بانک  دارایی های  تراز  در  بگویید  شما 
می گیرد؟  صورت  اتفاقاتی  چه  مرکزی 
از  صفر  حذف  که  است  مسایلی  این ها 
فقط  می گذارد.  اثر  آن  روی  ملی،  پول 
پول توجیبی مطرح نیست، آثار اقتصادی 
دیگر را نیز باید نگاه کنیم. شاید بر همین 
می گوید  مرکزی  بانک  رییس کل  اساس، 

اجرای این طرح ۲ سال زمان می برد.
اگر شما به جای سیاست گذار بودید، به 
جای حذف صفر از پول ملی، اجرای کدام 

سیاست را در اولویت قرار می دادید؟
همه سیاست ها در کنار یکدیگر معنا دارد. 
نمی توانم  صفر،   ۴ حذف  جای  به  من 
طور  به  البته  بگذارم.  دیگری  سیاست 
اقتصادی  قطع کاهش نرخ تورم و ثبات 
در اولویت قرار دارد و این نشان می دهد 
را  صفرها  سریع  خیلی  نمی توانیم  که 
فزاینده  به طور  تورم  کنیم، چون  حذف 
باال می رود. به دلیل این که آثار روانی تورم 
خیلی بیشتر است، حذف صفر از پول ملی 
یکی از روش های کاهش نرخ فزاینده تورم 
آن  جایگزین  سیاستی  نمی شود  و  است 

کرد.
یعنی شما معتقدید که حذف صفر از پول 
ملی می تواند باعث کاهش نرخ تورم شود؟

اثر  تورم  روانی  بخش  روی  قطع  طور  به 
تورم،  از  زیادی  بخش  چراکه  می گذارد؛ 

روانی است.

اقتصاد  وزیر  معاون  آبرومند:    – اردبیل 
جمهوری آذربایجان گفت: پیگیری شهرک 
فصل  مرزی  منطقه  در  مشترک  صنعتی 
جدیدی در ارتباط بین دو کشور ایران و 

آذربایجان ایجاد می کند.
شاهین مصطفی اف، در دیدار با استاندار 
اظهار کرد:  سوار  بیله  گمرک  در  اردبیل 
روابط  مشترک  صنعتی  شهرک  ایجاد 
می  افزایش  را  آذربایجان  و  ایران  بین 
دهد و ایران با سرعت بیشتری به سمت 
توسعه حرکت می کند که برای جمهوری 

آذربایجان بسیار مفید است.
شهرک  این  ایجاد  با  اینکه  بیان  با  وی 
می  ایجاد  دو طرف  بین  جدیدی  فضای 
شود گفت: آذربایجان به عنوان یک کشور 
دوست و همسایه برای گام برداشتن ایران 
در مسیر توسعه و پیشرفت هرکاری الزم 

باشد انجام می دهد.
نمونه  ما  اینکه  به  اشاره  با  اف  مصطفی 
های موفق همکاری صنعتی با ایران قبال 
داشتیم افزود: نمونه ی این همکاری ها 
تولید خودرو مشترک ایران و آذربایجان در 
منطقه صنعتی نفت چاله بوده که در بازار 

آذربایجان به وفور دیده می شود.
وی افزود: در حوزه های مختلف صنعتی 
طرح های زیادی برای همکاری روی میز 
حال  در  طرفه  دو  مذاکره  برای  و  است 

پیگیری است.
معاون وزیر اقتصادی جمهوری آذربایجان 

ادامه داد: در این سفر کوتاه، کار چند روزه 
را در یک روز انجام دادیم و از هیئت ایرانی 
بهنام جو استاندار و کریمی نماینده اردبیل 
و تابش معاون وزیر صنعت ایران تشکر می 

کنم.
وی با تاکید بر این که کارهای صنعتی و 
تعامل دو کشور افزایش می یابد گفت: ما 
با ایران برادر هستیم و انجام فعالیت های 
دیگری  دولت  هیچ  به  مشترک  مختلف 

ارتباط ندارد .
سفرها  این  کرد:  تصریح  اف  مصطفی 
های  مراوده  قطعا  و  بود  نخواهد  اولین 
دوام  بزرگ  کارهای  انجام  برای  طرفین 

خواهد داشت.
نیز  صمت  وزیر  معاون  تابش،  عباس 
را  صنعتی  و  اقتصادی  مراودات  پیگیری 
به نفع هر دو کشور دانست و گفت: این 

دو  بیشتر  تعامل  و  دوام  به  ها  پیگیری 
کشور دوست و همسایه می انجامد.

وی اظهار امیدواری کرد: با این نشست 
ها هر دو کشور سود می برد و ایجادشهرک 
صنعتی باعث سرمایه گذاری های کالن 
توسط سرمایه گذاران دو کشور شده و دو 
کشور دوست و همسایه از ظرفیت های 
صنعتی و نیروی انسانی همدیگر بهره مند 

می شوند .
گفتنی است اکبر بهنام جو استاندار اردبیل 
به همراه عباس تابش معاون وزیر صمت 
نمایندگان  مجمع  رییس  کریمی  رضا  و 
معاون  اف؛  مصطفی  شاهین  با  استان 
وزیر اقتصاد آذربایجان جهت مکان یابی 
شهرک صنعتی مشترک ایران و جمهوری 
و  دیدار  سوار  بیله  گمرک  در  آذربایجان 

گفتگو کردند.

قم  علمیه  حوزه  استاد  آبرومند:   – قم 
اربعین را عامل مهم تاسیس یک تمدن 
کامل و جامع که زمینه ساز ظهور امام 
زمان)علیه السالم( خواهد بود، دانست 
حسین)علیه  امام  چون  کرد:  بیان  و 
زنده  شیعه  قلب  است  زنده  السالم( 

است.
حجت   : فارس  خبرگزاری  گزارش  به 
االسالم والمسلمین سید حسین مومنی 
در  حسینی  عزاداران  گردهمایی  در 
مسجد مقدس جمکران با اشاره به اینکه 
کشی  نسل  دنبال  به  کربال  در  یزیدیان 
پیامبراکرم)صلی  نام  و  اسالم  حذف  و 
اگر  اظهار کرد:  بودند،  آله(  و  علیه  الله 
نکشتند  را  السالم(  سجاد)علیه  امام 
از  بیماری  اثر  در  کردند  می  فکر  چون 
دنیا خواهند رفت واال این جنایتکاران به 
طفل 6 ماهه نیز رحم نکردند و گلوی او 

را با تیر سه شعبه پاره پاره کردند.
یزید  لشکر  جنایات  برخی  بیان  به  وی 

داد:  ادامه  و  پرداخت  عاشورا  روز  در 
الشهدا  سید  نام  خواستند  می  آنها 
به  ولی  کنند  محو  را  السالم(  )علیه 

دیگر  سوی  از  نرسیدند.  هدفشان  این 
دنبال  به  السالم(  حسین)علیه  امام 
عهد  به  وفای  نخست  بودند؛  هدف  دو 
بندگی خدای متعال بود و همه سرمایه 

و هستی خود را برای این وفای به عهد 
دادند.

امام  افزود:  قم  علمیه  حوزه  استاد 
هدف  این  به  السالم(  حسین)علیه 
رسیدند و به همین دلیل یکی از اعمال 
امام  زیارت  ما  های  مناسبت  تمام  در 
نزدیک  و  دور  از  السالم(  حسین)علیه 
هدایت  نور  و  خدا  دردانه  ایشان  است. 
بندگی  عهد  به  وفای  چون  هستند؛ 

کردند.
امام  قیام  از  دوم  هدف  مومنی 
کردن  روشن  را  السالم(  حسین)علیه 
هر  گفت:  و  کرد  عنوان  هدایت  نور 
حسین)علیه  امام  هدایت  نور  به  کس 
السالم( نگاه کند قلبش زنده می شود. 
حسین)علیه السالم( زنده است که قلب 
شیعه زنده است. ایشان به این دو هدف 
کربال  واقعه  پیروز  و  رسیدند  کربال  در 

شدند.
یک  تاسیس  مهم  عامل  را  اربعین  وی 

ساز  زمینه  که  جامع  و  کامل  تمدن 
خواهد  السالم(  زمان)علیه  امام  ظهور 
امام  چون  کرد:  بیان  و  دانست  بود، 
قلب  است  زنده  السالم(  حسین)علیه 

شیعه زنده است.
استاد حوزه علمیه قم شفاعت از امت و 
آثار عشق  برون رفت از نفاق را از دیگر 
عنوان  السالم(  حسین)علیه  امام  به 
کرد و گفت: دیدیم سربازان گمنام امام 
این  که  کسی  امام حسین  نور  به  زمان 
بود  به سخره گرفته  را  و مملکت  مردم 
اربابانش  تمام  دستگیر کردند که  چنان 

متحیرماندند.  
زیارت  ثواب  از  روایاتی  پایان  در  مومنی 
را  السالم(  امام حسین)علیه  بر  و گریه 
بیان و خاطرنشان کرد: هر طور که می 
توانید بر امام حسین)علیه السالم( گریه 
کنید و برای ایشان اقامه عزا نمایید که 
زنده بودن شیعه به زنده بودن عاشورا و 

کربال است.

 غالمرضا تاج گردون رییس کمسیون برنامه و بودجه مجلس:

حذف 4 صفر از پول ملی »تورم« روانی را کم می کند

شهرک صنعتی مشترک فصل جدیدی بین دو کشور ایران و آذربایجان ایجاد می کند

حجت االسالم والمسلمین سید حسین مومنی در گردهمایی عزاداران حسینی در مسجد مقدس جمکران:

اربعین عامل مهم تاسیس یک تمدن برای زمینه سازی ظهور است

فرهنگی و اجتماعی

مهدی یوسفی جمارانی فرماندار شهرستان فیروزکوه خبر داد :

رتبه نخست فیروزکوه 
در جذب اعتبارات اشتغال خانگی

فیروزکوه – خبرنگار آبرومند: فرماندار فیروزکوه گفت: این شهرستان در بحث جذب اعتبارات 
اشتغال خانگی موفق عمل کرده است و بر اساس ارزیابی های صورت گرفته رتبه نخست استان 

تهران را کسب کرد.
مهدی یوسفی جمارانی در گفتگو با خبرنگاران گفت: در راستای برنامه  های اقتصادی و اجرای منویات مقام معظم رهبری در 
خصوص سیاست  های اقتصاد مقاومتی، ساماندهی كسب و كارهاي خرد و كوچك از مهمترین سیاست های دولت تدبیر و امید در 

شهرستان فیروزکوه می باشد.
فرماندار فیروزکوه افزود: توسعه کسب و کار های خرد و کوچک با هدف کارآفرینی  و ایجاد اشتغال پایدار می تواند نقش مهمی در 

افزایش توليد ناخالص ملي و رونق تولید ايفا کند.
وی با بیان اینکه در همین راستا فیروزکوه در استان تهران موفق به کسب رتبه نخست در جذب اعتبارات مشاغل خانگی شد افزود: 
در این شهرستان در سال 97 با صدور مجوز برای 1۴00 نفر از متقاضیان مشاغل خانگی و تصویب 7۵0طرح، مبلغ ۵۴میلیارد ریال 

تسهیالت پرداخت شد.
وی ادامه داد: همچنین دربخش اشتغال روستایی عشایری با تصویب 1۶ طرح مبلغی بالغ بر 10۴ میلیارد ریال تسهیالت کم بهره 

پرداخت شد که نتیجه آن ایجاد اشتغال برای 1۶3 نفر به صورت مستقیم و 1۴0 نفر به صورت غیر مستقیم بود.

محمود کلهری شهردار منطقه17:

خدمت در دارالشهدا، ذخیره آخرت است
تهران – آبرومند: محمود کلهری شهردار منطقه17 در آستانه اربعین 
این  مادر  با  منزل شهیدان دشتی  در  با حضور  و ساالر شهیدان  سید 

شهدای واالمقام دیدار و گفت و گو کرد.
این منطقه  افزود: خدمت در  و  تاکید کرد  بر تکریم خانواده معظم شهدا  این دیدار  کلهری در 
و گره گشایی از مشکالت شهروندان توفیق الهی است؛ امیدواریم همکاران مدیریت شهری در 

همه حوزه ها در این مسیر تالش کرده و نتایج خوبی حاصل آید.
بر  و   گذشتند  خود  جان  از  ما  همه  آرامش  و  امنیت  برای  عزیز  شهدای  گفت:  ادامه  در  وی 
ماست تا همواره یاد و خاطره این عزیزان را زنده نگه داریم و تکریم خانواده شهدا و ایثارگران 

را مد نظر قرار دهیم.
دارالشهدای  در  شهدا  خانواده  تکریم  همیشگی  روال  با  مطابق  دیدار که  این  در  ست  گفتنی 
امام  مسجد  جماعت  امام  و  شهید  دو  پدر  مقدم  اسدالله  االسالم  حجت  شد؛  برگزار  تهران 

را همراهی کرد. رضا)ع(، شهردار منطقه و مدیران شهری 

»بی مرزی« 
مرزی نیست

بین گریه و لبخند 
غم و شادی 

عشق و نفرت 
میخندی و گریان میشوی 

میپرستی و ملعون میشوی 
میسازی و ویران میشوی 

وباز از نو تکرار میشود 
تمام بی مرزی ها 

عشق ها و نفرت ها
غم ها ، شادی ها ، گریه ها و لبخند ها

وتو باز مبهوت و حیران 
از تمام نقش ها و دو باره تکرار ها 

و نبود مرز ها 
نویسنده : اعظم نظامپور

خواندنی های جالب
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مرقد مطهر امامزاده جعفر)ع( 
شهرستان پیشوا

مرقد مطهر امامزاده جعفر )ع( به این شهرستان پیشوا تقدس خاصی 
بخشیده به طوریکه این امامزاده مورد توجه خاص مردم منطقه بوده 
و از سایر نقاط ایران نیز برای عرض ادب به کنار مرقد مطهرش گرد 

می آیند.
گنبد بقعه امامزاده جعفر )ع( فیروزه ای هست که در دوره صفویه 
بنا شده است  و در سال 1۲۲7 به وسیله فتحعلی شاه قاجار  تعمیر 

شده است.
این گنبد در قسمت خارجی دارای پوشش کاشی فیروزه ای با نقوش 
هندسی و کتیبه هایی به خط ثلث و کتیبه های نستعلیق که در 

بعضی نقاط کتیبه های ثلث را قطع کرده است.

انسان بی شباهت به »آب« نیست؛
اگر بخواهد زنده باشد و زندگی ببخشد، باید جریان داشته باشد؛

باید پیه برخورد با سنگ ها و سختی ها را به تنش بمالد؛
باید شجاعت چشیدن گرم و سرد روزگار را داشته باشد؛

تا باران شود و بر جهان ببارد…
وگرنه کسی که تحمل سختی ها را نداشته باشد،

همچون آب ساکنی است که صدایش به کسی آرامش نمی دهد؛
با دیگران که کنار نمی آید هیچ، خودش را هم نمی تواند نجات 

دهد...!
نویسنده: فاطمه نوریمرداب می شود و می گندد…

فروردین
یه روز خوب با اتفاقات خوب و حس و حال خوب داری ، بذار 
بقیه هم شریک تو باشن در این اتمسفر پر انرژی ، شادی رو 
و  نمی چرخه   پاشنه  در همیشه روی یک  تزریق کن  بقیه  به 

باید بقیه رو شاد کرد
اردیبهشت

بدون فکر کاری نکن اگه چیزی اذیتت می کنه و ریشه رو پیدا 
نمی کنی 

باید سعی کنی با ارامش دادن به خودت و تنهایی حلش کنی 
امروز باید سعی کنی بیشتر به خودت برسی به دل طبیعت و 

هوای تازه بروحتما حالتو بهتر می کنه
خرداد

خالقیت و هوش باالیی داری اما شاید زمینه ی اجراش نباشه 
فکر خوب و احساس خوب همراه توست ایده هات رو بنویس 
تا زمان اجرا و زمینه ش مهیا شه نذار خالقیتت توی روزمرگی 
برای  بگیر   کمک  بودن  تنها  از  دار  نگهش  زنده  و  شه  نابود 

خودسازی
تیر

گاهی ادم چنان غرق جزییات کار میشه  که یادش می ره باید 
کلی نگاه کنه و 

مسیر رو با دقت ببینه که ایا درست میره یا نه 
اگه بتونی تعادلی ایجاد کنی 

بین وسواس توی کار و مسیر 
می تونی موفقتر باشی 

هم طی مسیر هم جهت مسیر رو باهم بهش دقت کن
مرداد

نتیجه ای می گیری که اعتماد به نفست رو
خیلی باال می بره

و با دیگران دوس داری در موردش حرف بزنی
شاد و خوش حال باش

اگه چیزی اذیتت می کنه کنارش بذار
با احتیاط عمل کن و قبل هر تصمیم یا انتخاب خوب فکر کن

شهریور
مهارت هات هرچه بیشتر شه

موفقیت های مالی بیشتری خواهی داشت
برا کسب مهارت از کالس اموزشی استفاده کن

به گذشته فکر کن و ازش درس بگیر توی روابطت
با خودت صادق باش و

حس مثبت به دیگران بده
مهر

برای درگیری های ذهنیت سوال بپرس 
از سوال نترس 

تا روشن شی و درست تصمیم بگیری
درخواستی داری از کسی 

که پاسخش عجیبه 
وقت تغییره ، باید تغییرات اساسی بدی 

آبان
کارای زیادی داری برای انجام
یه مقداریش رو برای فردا بذار

تمرکزت رو حفظ کن
حتی قرار ها و تماس ها رو هم برای بعد بذار

بقیه درکت می کنن
دوست منتظر توست ، زودتر عکس العمل نشون بده

آذر
ابهامات روشن میشه

و روی خوش زندگی رو از پس تاریکی ها خواهی دید
به دیگران کمک کن

واقع نگر باشن و از افکار عجیب دست بکشن
ارامش چیزی سختی نیست

توی گفتگوهای روشن بهش دست پیدا می کنی
دی

برای تغییرات بزرگ دست به کار شو
یه روز پر احساس رو بگذرون 

سعی کن برای خودت روزت رو بسازی
پیشنهاد خوب رو روی هوا قبول کن

منتظر اتفاقات مثبت مالی باش
بهمن

منتظر خبری هستی
شاید قسمتاییش رو نتونی درک کنی کامل

باید بیشتر اطالعات جمع کنی
توی خرید مراقب باش 

چیزی نخری یهو بی پول شی
حساب کتاب و دخل و خرجت دستت باشه و با برنامه خرید 

کن
اسفند

بیشتر با بقیه در ارتباط باش
صحبت کردن برات مفیده

احساسات خوبه تا حدی
از جایی باید عقل همه کاره شه

به ارتباطاتت فکر کن و ببین چه درسی برات داره

جاذبه های تاریخی

یادداشت سه

فرازی به آینده

کرمانشاه -آبرومند: نماینده مردم کرمانشاه در مجلس گفت: در چند 
ماه آینده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا پروژه راه اندازی پاالیشگاه آناهیتا 
را آغاز می کند که راه اندازی این پاالیشگاه تا ۲50 هزار شغل را ایجاد 

می کند.
در  ملت،  خانه  خبرگزاری  خبرنگار  با  گفت وگو  در  جاسمی  سیدقاسم 
خصوص راه اندازی پاالیشگاه آناهیتا کرمانشاه، اظهارداشت: با توجه 
به جلسات متعددی که در چند سال اخیر برگزار شد، از زمان فرماندهی 
سردار عبداللهی در قرار گاه سازندگی خاتم االنبیاء، بنا بر این بود که با 
همکاری و تعامل وزارت نفت، پاالیشگاه نفت کرمانشاه در فضایی تعاملی 

راه اندازی شود.
اسالمی  شورای  مجلس  در  کرمانشاه  استان  نمایندگان  مجمع  عضو 
بیان کرد: پس از آنکه سردار محمد به فرماندهی این قرار گاه رسید، 
بازهم تالش کردیم تا راه اندازی پاالیشگاه کرمانشاه توسط قرارگاه دنبال 
شود، پس از رایزنی های فراوان با مسئوالن مختلف مقرر شد تا قرار گاه 

سازندگی خاتم االنبیاء راه اندازی این پروژه را برعهده گیرد.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسالمی بیان کرد: جلسات 
و مسئوالن  مقامات  االنبیا،  قرارگاه سازندگی خاتم  فرمانده  با  فراوانی 
کشوری صورت گرفته تا این پروژه مهم استان کرمانشاه هر چه سریعتر 

اجرائی شود.
وی در تشریح اقداماتی که برای اجرائی شدن این پروژه طی شده است، 
افزود: این پروژه باید توسط شستا و صندوق بازنشستگی انجام می شد 
زیرا حدود 30 درصد از مالکیت این پروژه به نام شستا بود و بیش از 
30 درصد آن متعلق به صندوق بازنشستگی و وزارت نفت بود، اما با 
را  دیگر  نهادهای  خاتم االنبیاء سهم  قرارگاه  گرفته  رایزنی های صورت 

خریداری کرد و سپس پاالیشگاه آناهیتا راه اندازی شود.
جاسمی با بیان اینکه پس از اتمام ساخت پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، 
قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا پروژه ساخت پاالیشگاه آناهیتا را راه اندازی 
ساز  و  ساخت  و  شده  انجام  الزم  اداری  اقدامات  داد:  ادامه  می کند، 

پاالیشگاه آناهیتا در چند ماهه آینده شروع به کار می کنند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسالمی گفت: در توافقات انجام شده مقرر شد تا در مدت زمانی 
3 ساله این پاالیشگاه راه اندازی شود و از 5 هزار تا ۲50 هزار نفر اشتغال 

زایی می کند.

خوزستان -آبرومند: علی الری زاده  در  
یادداشت اول  در خصوص فساد اداری 
اداری  فساد  که  نوشتم  خوزستان  در 
گذاشته  خوزستان  گلوی  روی  را  پایش 
این  به  کشیدن  نفس  اجازه  و  است 
استان و مردم نجیبش را نمی دهد و به 
چند نکته در باب راه های مبارزه با غول 
هفت سر فساد اداری در خوزستان اشاره 

کردم حاال در ادامه بخوانید.
تاریخ نشان داده است همیشه برخی از 
مسئوالن و مردم تن به قوانین نمی دهند 
قانون شکنی  گوناگون  بهانه های  به  و 
با  برخورد  که  اینجاست  و  می کنند 
تا  می کند  پیدا  ضرورت  قانون شکنان 
دیگر کسی جرئت شکستن قوانین را به 
نظارتی  وقتی  است  بدیهی  ندهد  خود 

نباشد کیفری نباشد فساد مثل موریانه 
کل استان را از درون می بلعد.

دستگاه های  و  قضا  دستگاه  چند  هر 
تالش  فساد  با  مبارزه  برای  نظارتی 
شود  مضاعف  باید  که  تالشی  می کنند 
اما هنوز سایه سنگین فساد بر سر کشور 
باید  چه  پس  می کند  سنگینی  استان  و 
کرد؟ در حالیکه قانوِن برخورد با متخلف 
دستگاه های  هست  قضائیه  قوه  هست 
نظارتی هست ولی ایضا فساد هم هست.

برای مبارزه با فساد اداری باید مدیران 
روی  متخصص  و  متعهد  پاکدسِت 
و کم سواد  ایمان  مدیر کم  با  بیایند  کار 
نمی توان انتظار مبارزه با فساد داشت که 
چنین شخصی خود مصداق عینی فساد 
است چرا که فقط مدیر باتقوا می تواند از 

پس فساد برآید.
و  صالح  کارمندان  و  مدیران  تشویق 
برخورد با مدیران و کارمندان خاطی هم 
فساد  با  مبارزه  شیوه های  از  دیگر  یکی 
اداری است این توصیه اکید امیرمومنان 
است  اشتر  مالک  به  علیه السالم  علی 
و  برخورد  جای  به  خاطی  مدیر  وقتی 
یعنی  این  می گیرد  پست  ارتقا  تنبیه، 

ترویج فساد و تشویق مفسدان.
فساد  با  مبارزه  برای  می رسد  نظر  به 
دوران  از  را  آموزش ها  باید  اداری 
تمام  از  و  آغاز کرد  مدارس  در  کودکی 
ظرفیت های رسانه ای و پتانسیل نهادها 
استفاده  فرهنگی  مجموعه های  و 

حداکثری برد.

کار  چشم  تا  امروز  آبرومند:   – کرمان 
که  بود  عشاق الحسین  می کرد جمعیت 
از میعادگاه اربعین جامانده بودند، مردم 
کرمان با محوریت هیئت های مذهبی، 
مساجد و تکیه ها در این حماسه تاریخی 

شرکت کردند.
در  »عشاق الحسین«  تاریخی  حماسه 

کرمان
به گزارش خبرگزاری فارس : تجمع بزرگ 
جاماندگان  پیاده روی  و  حسینی  اربعین 
امروز در کرمان برگزار شد و مردم انقالبی 
و عاشق اما حسین )ع( در سه مسیر از 
حسین  زاده  امام  به سمت  شهر کرمان 
به  سمت  میدان مشتاق)شهدا(  جوپار، 
امامزاده محمد و چهار راه طهماسب آباد 
به سمت تکیه زینبه پیاده روی کردند که 

به صورت باشکوهی برگزار شد.
مردم فهیم کرمان با محوریت هیئت های 
در  امروز  تکیه ها  و  مساجد  مذهبی، 
کردند،  شرکت  تاریخی  حماسه  این 
ابتدایی  از ساعات  نیز  استان  شهرداری 
امروز در جاده جوپار با تمام امکانات به 

خدمت رسانی پرداخت.
شهردار کرمان  معاون  حال  همین  در 
ناوگان  همه  گفت:  فارس  خبرنگار  به 
جاماندگان  اختیار  در  امروز  اتوبوسرانی 

اربعین حسینی بود.
تر  پسماند  جمع آوری  کرد:  بیان  وی 
منطقه  همه  روب  و  رفت  و  خشک  و 
برنامه  گرفتن  نظر  در  با  پیاده روی 
هیئت ها و موکب ها با کمترین تداخلی با 
حرکت جاماندگان اربعین صورت گرفت.

جمعیت  می کرد  کار  چشم  تا  امروز 
عشاق الحسین بود که از میعادگاه اربعین 
هر  سراغ  به  دوربین  با  بودند  جامانده 
کس که می رفتیم ناگهان بغض  و شروع 

به گریه می کرد.
به  موکب ها  پیاده روی  مسیر  سراسر  در 
نیروی  پرداختند  به مردم  خدمت رسانی 
ملت  مانند همیشه خدوم  هم  انتظامی 
جوپار  مذهبی  و  انقالبی  مردم  بود 
سنگ تمام گذاشتند و در یک برنامه ریزی 
وقت  اول  در  جماعت  نماز  هم  منظم 

برگزار شد.
آغاز  امروز  از ساعت 6 صبح  حرکتی که 
شد تا ساعت 16 همچنان سیل خروشان 
جمعیت وارد شهر مذهبی جوپار می شد.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس:

راه اندازی پاالیشگاه 
آناهیتا تا ۲5۰ هزار شغل 

را ایجاد می کند

اجتماعی

معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد:
آخرین فرصت بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم 

مالیاتی، پایان مهرماه
معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: آخرین فرصت بهره 
مندی از بخشودگی 100 درصدی جرایم قابل بخشش، پایان مهرماه امسال است و در 
صورت عدم پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده و برخورداری از تسهیالت یاد شده تا پایان 

سال جاری، این امکان در سال آینده فراهم نخواهد بود.
به گزارش رسانه مالیاتی ایران، نادر جنتی، عنوان داشت: با عنایت به اینکه سال 1398 به سال رونق تولید مزین گردید، 
سازمان امور مالیاتی کشور در راستای حمایت از فعاالن اقتصادی به ویژه فعاالن اقتصادی عرصه تولید، به موجب 
بخشنامه شماره 41/98/۲00 مورخ 8/5/1398 ، آن دسته از مودیانی که بدهی های مالیاتی خود را تا پایان مهرماه 
سال جاری پرداخت نمایند، مودی خوش حساب تلقی نموده، با رعایت مقررات ماده 191 قانون مالیات های مستقیم، 

100 درصد از جرایم مالیاتی قابل بخشش آنها را مورد بخشودگی قرار می دهد.
وی اضافه کرد: بدیهی است به موجب بخشنامه تکمیلی شماره 45/98/۲00 مورخ ۲7/5/1398 که از ابتدای سال 
1399 به مورد اجرا گذاشته خواهد شد، این سازمان، ادارات کل امور مالیاتی را مکلف نموده; چنانچه مودیان مورد نظر، 
اقدامی نسبت به پرداخت بدهی های قطعی تا پایان مهلت تعیین شده به عمل نیاورند، در زمره مودیان خوش حساب 

تلقی نگردیده و در سال 1399 جرایم مالیاتی مودیان موصوف تحت هیچ شرایطی قابل بخشش نخواهد بود.

همه احزاب اصالح طلب یک لیست واحد ارائه می کنند
تهران-آبرومند: یک فعال سیاسی اصالح طلب گفت:در انتخابات پیش رو حزب پیشروی 

اصالحات با سایر احزاب اصالح طلب یک لیست واحد ارائه می کنند.
 علی صوفی در ارتباط با آخرین فعالیت های انتخاباتی حزب پیشروی اصالحات اظهار کرد: 
ما برنامه ای جدایی برای شرکت در انتخابات مجلس یازدهم نداریم. از آنجایی که عضو 
شورای هماهنگی جبهه اصالحات هستیم و پذیرفتیم که جزو احزابی باشیم که با شورای 
عالی سیاستگذاری انتخاباتی اصالح طلبان نیز هماهنگی و همکاری کند، از اقدام تکی برای 

انتخابات پیش رو پرهیز می کنیم.
وی تاکید کرد: فعالیت های انتخاباتی حزب پیش روی اصالحات با جبهه اصالح طلبان هماهنگ و هم راستا خواهد بود.

دبیر کل حزب پیش روی اصالحات گفت: دلیل این تاکید، جلوگیری از تفرقه، موازی کاری ها و رقابت های داخلی میان احزاب 
اصالح طلب است. اصالح طلبان به تجربه دریافتند که به شرطی می توانند در انتخابات موفق باشند که انسجام خود را حفظ 

کرده و همچنین اجماع داشته باشند.
وی ادامه داد: اصالح طلبان از تکثر کاندید ها همچون اتفاقی که در انتخابات ریاست جمهوری سال 138۴افتاد یا وزن کشی 
که احزاب در شورای شهر دوم تهران انجام دادند درس گرفتند که به صورت اجماعی حرکت کنند و از دادن لیست های متعدد 

پرهیز کنند.
صوفی در پایان گفت: حرکت اصالح طلبان در قالب شورای هماهنگی و جبهه ای است و همه احزاب یک لیست واحد ارائه 

می کنند.

راه های مبارزه با غول هفت سر فساد اداری در خوزستان

حماسه تاریخی »عشاق الحسین« در کرمان



گزارش سفر مدیرکل امور بانوان
 و خانواده استانداری آذربایجان شرقی 

به شهرستان مراغه

آذربایجان شرقی – آبرومند : مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان 
شرقی در سفر به شهرستان مراغه، از طرح های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
بانوان این شهرستان بازدید و موانع و مشکالت زنان کارآفرین و فعال اقتصادی و 

فرهنگی مراغه را بررسی کرد.
رقیه صادق زاده در جلسه کارگروه زنان و خانواده شهرستان مراغه با اشاره به اجرای 
طرح توانمندسازی بانوان سرپرست خانوار، گفت: با اجرای دو طرح توانمندسازی 
در استان ، ۲310  نفر از بانوان سرپرست خانوار تحت پوشش طرح توانمند سازی 

قرار خواهند گرفت.
وی با بیان اینکه با اجرای این طرح،  بانوان سرپرست خانوار  در قالب مشاغل 
خانگی و خرد، توانمند می شوند، افزود: برای 310 نفر از بانوانی که زیرپوشش هیچ 
یک از نهادهای حمایتی نیستند نیز زمینه اشتغال و توانمندسازی فراهم می شود.

صادق زاده اضافه کرد: در راستای اجرای این طرح،  دوره های ویژه کسب و کار 
برای بانوان سرپرست خانوار یا بد سرپرست توسط امور بانوان اجرا و برگزار می 

شود.
وی گفت: هم اکنون نیز ۶۵ صندوق خرد روستایی ویژه بانوان در آذربایجان شرقی 
فعال بوده که با توجه به ظرفیت های موجود و توانمندی های بانوان، این تعداد 

افزایش خواهد یافت.
صادق زاده با اشاره به اجرای طرح سند ارتقای جایگاه بانوان در این استان افزود: 
بانوان شاغل در دستگاه های اجرایی و خدمات رسان شناسایی و برای ارتقای آنان 
و نیز بهره گیری از بانوان نخبه و شاخص در پست های مدیریتی برنامه ریزی های 

مدونی در حال انجام است.
وی ادامه داد: همچنین در زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی، کارگاه های 
پیشگیری و مبارزه با اعتیاد ویژه بانوان در 1۵ شهرستان آذربایجان شرقی با حضور 

اساتید دانشگاهی برگزار شده است.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان شرقی اضافه کرد: اجرای کارگاه 
های علمی و آموزشی و نیز طرح هایی با محور کاهش آسیب های اجتماعی، 
ارتقای وضعیت ازدواج، سالمت و بهداشت و ارتقای مشارکت زنان در استان از 

رویکردهای امور بانوان در سال جاری است.
صادق زاده افزود: همچنین با همکاری دستگاه های اجرایی، بانوان شاخص و 

نخبه این استان شناسایی و اطالعات آنها جمع آوری می شود.

خرب ویژه

تحلیلی بر انتخابات مجلس در 
شهرستان پاکدشت و معرفی 

کاندیداهای احتمالی!
شور و شوق انتخابات در شهرستان ها نسبت به شهرهای بزرگ کشور 

همیشه بیشتر است و با استقبال بیشتری مواجه می شود.
 در شهرستان پاکدشت نیز همواره شاهد حضور گسترده مردم پای 
صندوق های رای بوده و هستیم. در حال حاضر در حدود 10 نفر آمادگی 
خود را برای کاندیدا شدن  احتمالی  به نوعی  اعالم نموده اند اما به نظر 

می رسد رقابت اصلی فقط بین ۴نفر صورت گیرد.
1 حاج محمد قمی نماینده فعلی شهرستان و از خانواده معزز شهدا است 
که به خاطر حضور در  شش  دوره مجلس شورای اسالمی و اقدامات موثر 
در شکل گیری و توسعه شهرستان پاکدشت همیشه مورد توجه بوده و 

طرفداران خاص خود را دارد.
۲ حاج فرهاد بشیری نیز به واسطه دو بار حضور در مجلس شورای 
اسالمی و تالش هایی که جهت توسعه شهرستان پاکدشت انجام داده از 
افرادی است که همواره آرای قابل توجهی  را به خود اختصاص داده است.

 گالیه ای که از سوی عده ای مردم بر دو نفر یاد شده، وارد می شود بیشتر 
به واسطه عزل و نصب های انجام شده در مدت حضورشان در مجلس و 

نزدیکان و اطرافیانی می باشد که مورد وثوق نیستند.
3 دیگر کاندید احتمالی، سیدعلی موسوی است که در کارنامه خود 
معاونت فرمانداری و شهردار پاکدشت و البته دوبار حضور در صحنه 
انتخابات مجلس را دارد و نتایج به دست آمده در انتخابات هایی که 
ایشان حضور داشته است به ما می گوید که می تواند یکی از رقبای اصلی 

در انتخابات پیش رو باشد .
ویژگی مشترک هر سه نفر یاد شده این است که در استخدام آموزش 
و پرورش و در واقع معلم هستند و غیر از فرهاد بشیری که از طیف 
اصولگراست، قمی و موسوی هر دو منتسب به طیف  اصالح طلب 

هستند.
فرد چهارم که برای اولین بار در صحنه انتخابات اعالم حضور نموده و 
از ایشان به عنوان جریان سوم نام برده می شود، محسن صادقی پیروز 
است. کارمند بازنشسته صنایع دفاع که سابقه بخشداری شریف آباد را 

نیز در کارنامه خود دارد. 
ایشان خود را مستقل می داند و مورد حمایت افرادی از هر دو طیف 

اصالح طلب و اصولگرا قرار گرفته است. 
از ویژگی های محسن صادقی پیروز می توان به عدم حضور در مراسم 
های مختلف مانند مراسم ختم افرادی که نمی شناسد جهت جلب رای 
و قوِل سپردن مناصب شهرستان را به طرفداران خود، نام برد!! در هر 
حال باید منتظر نشست و دید در اواسط اسفندماه امسال رای برآمده از 

صندوق ها چه کسی را راهی بهارستان خواهد کرد...
نویسنده: محسن صادقی بهروزی 

مقاله  ماهنامه سراسری آبرومند
 فرهنگی – اجتماعی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : طاهر میرزاکریمی
سردبیر: پژمان منصوری

 زیر نظر شورای نویسندگان
دفتر مرکزی : استان تهران ، شهرستان ورامین

میدان پلیس ، نرسیده به شهرداری منطقه یک 
روبروی سه راه بیهقی ساختمان 110 

تلفکس : 021-36257001-3
سامانه پیامکی : 30008536257001

Abroumand98@gmail.com
سازمان آگهی ها : 021-36257004

سازمان شهرستان ها : 021-36257005
تلفن روابط عمومی : 09220860258

 لیتوگرافی و چاپ : چاپ ریحان

تقاضای اشتراک ماهنامه 
سراسری آبرومند 

............................................آدرس  موسسه   / نام 
دقیق پستی : ......................................................

کد پستی : .................................. 
شماره تماس : ............................ .....

کد پیگیری پرداخت : ......................
برای اشتراک 8 ماهه از ماهنامه ، مبلغ 1/۲00/000 ریال 
به شماره حساب 00۲۲4684743001 نزد بانک ملی یا شماره 
واریز  میرزاکریمی  طاهر  بنام   6037997495341340 کارت 
کرده و سند پرداخت را به همراه فرم اشتراک و مدرک شناسایی 
به دفتر مرکزی ماهنامه به آدرس استان تهران ، شهرستان 
ورامین میدان پلیس ، نرسیده به شهرداری منطقه یک روبروی 
سه راه بیهقی ساختمان 110 کد پستی 3371846889  ارسال 

نمایید . 

جناب آقای مهران میرزاکریمی 

درگذشـــت همـــسر بزرگــوارتان را 
خدمت شما و خانوداه ارجمند تسلیت 
گفته و از خداوند متعال طلب صبر و 
شکیبایی برای خانواده محترمشان 

تقاضای داریم.
از طرف خانواده های میرزاکریمی

تهران- آبرومند: عضو کمیسیون انرژی مجلس، 
بانک اطالعاتی دولت برای حذف یارانه دهک های 
پردرآمد جامعه را ضعیف دانست و گفت: متاسفانه 
حوزه  از  زیادی  تعداد  یارانه  اخیر  روزهای  در 
انتخابیه که از اقشار ضعیف جامعه هستند حذف 

شده است.
عبدالحمید  ملت،    خانه  خبرگزاری  گزارش   به 
خدری در نشست علنی مجلس شورای اسالمی 
در  نطق میان دستور با تبریک هفته دفاع مقدس 
خطاب به رئیس جمهور به عنوان سفیر ملت ایران 
در سازمان ملل، گفت: جناب آقای روحانی تریبون 
دادن  قرار  مخاطب  برای  جایگاهی  ملل  سازمان 
سایر ملل و آنچه از این تریبون منعکس می شود 
پیامی به قریب به 7 و نیم میلیارد انسان در سراسر 

جهان است.
عمومی  افکار  تنویر  ملل  سازمان  تریبون  از  باید 

جهان در مورد مواضع به حق انسان بپردازیم
اسالمی  شورای  مجلس  انرژی  عضو کمیسیون 
افکار  تنویر  ملل  سازمان  تریبون  از  باید  افزود: 
انسان  حق  به  مواضع  مورد  در  جهان  عمومی 
النه  تحریک  با  آمریکا  متحده  ایاالت  بپردازیم؛ 
ایران هراسی تاکید می کند و به  صهیونیستی و 
غلط عمده تنش های منطقه را ناشی از ایران می 
داند در حالی که خود آمریکا نقض عهد کرده و سعی 
بر وارونه نمایی فعالیت های هسته ای و موشکی 

ایران دارد.
وی خطاب به رئیس جمهور، ادامه داد: تریبون 
سازمان ملل را مظهر عزت ملی، اقتدار و استحکام 

نظام اسالمی برای جهانیان قرار دهید.
مجلس  در  دیلم  و  گناوه  بوشهر،  مردم  نماینده 
مهر  ماه  فرارسیدن  به  اشاره  با  اسالمی،  شورای 
و  آموزش  وزیر  به  خطاب  مدارس،  بازگشایی  و 
رای  میرزایی،  حاج  آقای  جناب  گفت:  پرورش، 
اعتماد مجلس را قدر بدانید و در جهت خدمت به 
قریب 15 میلیون دانش آموز و یک میلیون فرهنگی 

عزیر و معلمان گرانقدر و شریف قدم بردارید.
تا کی باید مدیر، معاونان و مربیان پرورشی مدارس 

راهی کالس درس شوند
دانید  می  ما  از  بهتر  شما  شد:  یادآور  خدری 
مهمترین مشکل امروز آموزش و پرورش کمبود 
معلم الیق و نیروی انسانی است و امروز بیش از 

یکصد هزار معلم کمبود داریم؛ تا کی باید مدیر، 
راهی کالس درس  را  پرورشی  مربیان  و  معاونان 

نمایید.
این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: چرا 
نیروهای حق التدریس که از مجلس قانون مصوب 
گرفتند را استخدام نمی کنید؟ چرا هر روز نگرانی 
آنها را بیشتر می کنید؟ آقای وزیر حتما به موضوع 
مهم تنوع مدارس ورود، مدارس خاص را حذف و 

مدارس دولتی را احیا کنید.
اسالمی  شورای  مجلس  انرژی  عضو کمیسیون 
خطاب به وزیر آموزش و پرورش با انتقاد از اینکه 
طرح رتبه بندی معلمان را چرا اجرا نمی کنید، 
رای  جلسه  در  که  ای  وعده  و  قول  بر  بنا  گفت: 
اعتماد دادید معیشت و رفاه فرهنگیان را سرلوحه 

برنامه های خود قرار دهید.
آفتاب،  و  دریا  نسل  دیار  از  من  شد:  یادآور  وی 
مردمان  ادعا،  بی  مرزداران  قامتان،  سخت 
روزهای سخت و پاسداران خلیج همیشه فارس، 
رئیسعلی دلواری قهرمان عرصه مقاومت در برابر 
استعمار و دیار خون دادگان در راه وطن با شما 
شرایط سخت  در  که  زمانی  در  گویم  می  سخن 
انتظار  هنوز چشم  عدیده  و مشکالت  اقتصادی 

یاری دولتمردان هستند.
مجلس  در  دیلم  و  گناوه  بوشهر،  مردم  نماینده 
مشکل  ترین  حساس  افزود:  اسالمی،  شورای 
حوزه  های  شهرستان  صبور  و  انقالبی  مردم 
آنها  مسلم  اشتغال حق  است،  اشتغال  انتخابیه 

در حصار صنایع نفتی و معادن است؛ مردمی که 
تنها سهم شان از نفت و گاز آالیندگی آن بود و نه 

حق آالیندگی.
باالی  آمار  و  فقر  متاسفانه  داد:  ادامه  خدری 
و  تحصیل  فراموشی  به  وادار  را  جوانان  بیکاری 
ورود به عرصه شغل های کاذب کرده است؛ خط 
ایام زیر  به اصالح شوتی مسیری پرخطر که این 
بار ترافیک جوانان تحصیلکرده است که مورد بی 
مهری قرار گرفته اند مسیری که روزانه قربانی می 
گیرد و رخت سیاه را بر تن پدران و مادران مظلوم 

بوشهر می کند.
یادآور شد:  دهم،  در مجلس  مردم  نماینده  این 
اشتغال  به موضوع  داریم نسبت  تقاضا  از دولت 
جوانان بوشهر تقدیری اتخاذ کند تا استعداد آینده 
هدر  پرخطر  مسیرهای  در  اسالمی  ایران  سازان 

نرود.
بانک اطالعاتی دولت برای حذف یارانه دهک های 

پردرآمد جامعه ضعیف است
اسالمی  شورای  مجلس  انرژی  عضو کمیسیون 
حذف  برای  دولت  اطالعاتی  بانک  داد:  ادامه 
است  ضعیف  جامعه  پردرآمد  های  دهک  یارانه 
که در این رابطه متاسفانه در روزهای اخیر یارانه 
تعداد زیادی از موکالن که از اقشار ضعیف جامعه 
هستند حذف شده  است آن هم کسانی که چرخ 
زندگی آنها تنها با این یارانه ها می چرخد و در این 
رابطه نیاز است هر چه سریع تر نسبت به برقراری 

یارانه آنها اقدام شود.

عبدالحمید خدری عضو کمیسیون انرژی مجلس در نطق میان دستور:

بانک اطالعاتی دولت برای حذف یارانه دهک های 
پردرآمد جامعه ضعیف است
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